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“Em primeiro lugar, os sexos da espécie humana eram três, não dois como hoje: 

masculino e feminino; havia ainda um terceiro que participava de ambos os 

precedentes (...) Existia naquele tempo o andrógino, que participava, assim no 

aspecto como no nome, de ambos os sexos, macho e fêmea (...) A figura de cada 

homem era inteira, sendo as costas redondas e as costelas em círculos; tinha quatro 

mãos e pernas iguais das mãos; sobre o pescoço redondo dois rostos, em tudo iguais, 

mas o crânio sobre dois rostos iguais, um oposto ao outro era um só; as orelhas, 

quatro, e duas as partes pudendas (...) Eram, portanto, dotados de força e robustez 

formidáveis e inflados de orgulho imenso, tanto que se atreveram contra os deuses 

(...) Depois de muito excogitar, Zeus disse: - Acho que tenho um meio de fazer existir 

a humanidade, mas deixar de insubordinações: Enfraquece-la (...) Dito isso, fendeu 

os homens em dois, como quem talha sorvas para fazer conservas ou como quem 

corta ovos com fios de cabelos. E de cada um que fendia, mandava Apolo virar o rosto 

e a metade do pescoço para o lado do corte, de modo que o homem, contemplando 

seu talho tivesse melhor comportamento; quanto ao resto mandava medica-los. Apolo 

ia virando as caras e, arrepanhando de toda parte a pele sobre o que hoje se chamava 

barriga, deixava, como quem fecha uma sacola, uma única abertura que amarrava no 

meio da barriga: é o que hoje se chama umbigo. Ia aplainando a maior das partes 

restantes, que eram muitas, e modelava o peito, (...). Deixou, porém, algumas poucas, 

situadas em torno da própria barriga e do umbigo (...) Ora fendido o físico em dois, 

cada metade sentia saudade da outra, e juntavam-se envolvendo-se com os braços e 

enlaçadas umas às outra no desejo de unificar-se e iam morrendo de inanição e da 

completa desídia, por não quererem fazer nada sem o outro. Toda vez que morria 

uma das metades e sobrava a outra, a restante buscava uma nova e com ela se 

lançava quer topasse com a metade do todo que era mulher... quer com de um homem 

e dessa forma iam se destruindo”.   

   

O banquete (Platão). 
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RESUMO 

A presente tese de doutorado é uma reflexão sobre a intersexualidade diante da 
complexidade do sistema religioso brasileiro marcadamente cristão. Nessa reflexão 
questões diversas são suscitadas, envolvendo sexualidades consideradas periféricas 
ao sistema patriarcal. Essas sexualidades periféricas entram no debate político e 
acadêmico, seja através do movimento feminista, dos coletivos LGBTQIA+ e da teoria 
queer. A luta por direitos políticos desses segmentos tem encontrado forte resistência 
de setores conservadores. Nesse sentido identifica-se nas religiões um sistema 
reativo às conquistas de mulheres, dos coletivos LGBTQIA+. As religiões fornecem 
suporte a setores conservadores, que se organizam no cenário político institucional, 
interceptando avanços na área dos direitos humanos e na promulgação da laicidade 
do estado. Essa pesquisa visa fornecer subsídios para entender o aumento da 
intolerância no Brasil, um país com alto índice de violência fatal sobre coletivos 
LGBTQIA+ e sobre as mulheres, de acordo com dados apresentados na tese. Ao 
mesmo tempo, pretende também redimensionar o sistema cultural brasileiro a partir 
de sua posição periférica, de fortes traços pós-colonialista, diante do sistema 
neoliberal central europeu e norte-americano.  

Palavras-chave: Gênero, Intersexualidade, Linguagem, Religião, Teoria Queer 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present doctoral thesis is a reflection on intersexuality in the face of the complexity 
of the Brazilian religious system markedly Christian. In this reflection diverse questions 
are raised, involving sexualities considered peripheral to the patriarchal system. These 
peripheral sexualities enter into political and academic debate, whether through the 
feminist movement, the LGBTQIA + collective, or the queer theory. The struggle for 
political rights in these segments has met with strong resistance from conservative 
sectors. In this sense a system reactive to the achievements of women, of the 
LGBTQIA + collectives, is identified in religions. The religions provide support to 
conservative sectors, which are organized in the institutional political scenario, 
intercepting advances in the area of human rights and enactment of the laity of the 
state. This research aims to provide subsidies to understand the increase in 
intolerance in Brazil, a country with high rates of fatal violence on LGBTQIA + 
collectives and on women, according to data presented in the thesis. At the same time, 
it also seeks to reshape the Brazilian cultural system from its peripheral position, with 
strong postcolonialist traits, in the face of the central European and North American 
neoliberal system.  

Keywords: Gender, Intersexuality, Language, Religion, Queer Theory 
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INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, quando propus o projeto de pesquisa ao Programa de Ciência 

da Religião da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, minha ideia era 

desenvolver uma pesquisa que possibilitasse a interseção de dois temas que me 

eram, na ocasião, muito caros e urgentes: o primeiro que permitisse a continuidade 

de questões levantadas pela minha dissertação de mestrado, entre elas o 

entendimento do exílio das deusas que compunham religiões no passado ocidental e 

consequente instituição do monoteísmo patriarcal como única via possível à crença 

segundo a qual a humanidade não está à deriva no universo. O segundo tema visava 

contribuir com os estudos em estética da religião, pois durante anos dediquei-me à 

disciplina história da arte, o que me fazia perceber a estreita relação entre arte e 

religião, ideia bem expressa por Ernest Fischer (1979) quando afirma que não há arte 

sem magia, pois magia e arte nasceram juntas. Entendo que magia e religião são, se 

não sinônimos, ao menos palavras de sentido correlato.  

Considero, seguindo o raciocínio de Fischer, que arte e religião surgiram 

simultaneamente em rituais de magia que remontam às sociedades primitivas. Essa 

questão foi retomada mais recentemente por Graham Hancock em “Sobrenatural: os 

mistérios que cercam a origem da religião e da arte” (2011) que encontra paralelos 

entre os atuais ritos de ingestão de iboga e ayahuasca na arte primitiva. 

Então, meu projeto foi encaminhado à professora Maria José Rosado-Nunes, 

pois entre os estudos de gênero e os estudos estéticos, eu havia decidido não abrir 

mão de uma compreensão da religião para além do patriarcado. Durante esse 

processo meu interesse era continuamente deslocado. Cogitei abordar inicialmente a 

dinâmica entre homens e mulheres na Congregação Cristã no Brasil – CCB. Depois 

meu interesse foi direcionado às igrejas inclusivas, especialmente à Igreja da 

Comunidade Metropolitana, a ICM. Todavia não conseguia ancorar nesse objeto, 

vindo a mergulhar em um processo de letargia que permitisse ao meu inconsciente 

uma revelação e um recomeço. 

À minha mente martelava um livro que li quando graduando em Artes na 

Universidade Federal do Pará. “Maneirismo, o mundo como labirinto” de Gustav 

Hocke (1979) respondia-me a esse mergulho letárgico, pois o autor considerava que 

a arte renascentista e sua derivação maneirista caracterizava-se por um 
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pansexualismo, uma profusão de tipos e sexualidades quase atordoante. A leitura do 

livro de Hocke nunca saíra da minha cabeça e por várias vezes ressurgiria quando me 

deparava com o tema religião: a androginia das divindades primevas. Então, ainda 

com as igrejas inclusivas em mente, sondei o movimento LGBT brasileiro sobre a 

presença de intersexuais1 em seu quadro organizacional. A resposta que obtive, na 

ocasião – era meados do ano de 2015 – revelava por parte do coletivo da Parada 

LGBT paulista total desconhecimento sobre o que significava intersexo. Um véu de 

invisibilidade estava sobre a intersexualidade. Naquele momento soube que havia 

encontrado o objeto de pesquisa de minha tese. 

Acredito que essa tese contemple minha proposta inicial, pois mergulhar no 

tema da intersexualidade foi abrir e revirar o ‘baú’ do patriarcado, percebendo como o 

monoteísmo religioso continua ditando as regras do que seja belo ou feio e daquilo 

que se chama grande arte.  

Adotei como título da tese, uma frase proferida por Alex, um ativista intersexo.  

O intuíto é refletir sobre questões que se apresentam bem entrelaçadas e que muitas 

vezes, aparentemente, não estão. Questões que refletem uma consubstancialidade 

entre religião, biologia, direito e que sintetizam sua apropriação pela cultura popular.  

No caso do patriarcado a referência fálica é tácita. A reflexão sobre a intersexualidade 

reverbera essa referência, pois a decisão médica em manter procedimentos cirúrgicos 

parece, muitas vezes, centrada na dimensão genital da criança, particularmente na 

decisão de outorgar-lhe entre um dos dois sexos tradicionalmente estabelecidos na 

convenção do pênis/testículos ou do clitóris/vagina. Dessa verdade médica 

estabelecer-se-á a identidade jurídica da criança, o documento, certidão de 

nascimento, registro geral entre outros. Não havendo qualquer ambiguidade, o sexo 

é ou masculino ou feminino. 

                                                           
1 Tomo emprestada a definição de intersexo publicada no site esquerda.net: “Intersexo” é o termo 
comumente usado para designar uma variedade de condições em que uma pessoa nasce com uma 
anatomia reprodutiva ou sexual que não se encaixa na definição típica de sexo feminino ou masculino. 
Por exemplo, uma pessoa pode nascer com uma aparência exterior feminina, mas com anatomia 
interior maioritariamente masculina. Ou nascer com genitais que se situam algures entre o feminino e 
o masculino – por exemplo, uma rapariga pode nascer com um clitóris visivelmente grande ou com 
ausência de abertura vaginal e um rapaz pode nascer com um pénis anormalmente pequeno ou com 
um escroto dividido e com formato mais semelhante a lábios vaginais. Ou ainda, uma pessoa pode 
nascer com uma variedade genética em que algumas das suas células têm cromossomas XX e outras 
cromossomas XY. In: http://www.esquerda.net/artigo/lgbti-o-que-e-intersexo/37566. Acessado em 11 
de maio de 2017. 
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O ativismo intersexo2 questiona esses dispositivos que impõem uma 

heterossexualidade compulsória. E esse é o objetivo desta pesquisa; compreender a 

dinâmica que envolve religião e grupos sexuais periféricos, dos feminismos aos 

coletivos LGBTQIA+. A tese está dividida entre seis capítulos que se impuseram por 

finalidade didática. No primeiro capítulo apresenta-se a significação dos termos 

andrógino, hermafrodita e intersexo. No segundo, apresenta-se a história da 

sexualidade através das obras de Thomas Laqueur, Michel Foucault e Peter Stearns. 

O terceiro apresenta o desenvolvimento histórico do feminismo. O quarto traça um 

panorama da homossexualidade e dos coletivos LGBTQIA+. O quinto é dedicado à 

teoria queer. O sexto aborda a questão da intersexualidade, com a contribuição de 

entrevistas de três ativistas do movimento intersexo brasileiro. Indico, que por muitas 

vezes a religião apresenta-se subsumida. Mesmo buscando perscrutar enfaticamente 

a relação entre religião e sexualidade, as duas parecem repelir-se. Espero que 

passado o afã da escrita e defesa da tese, possa eu voltar os olhos ao tema, 

enxugando-o. Talvez assim um melhor equilíbrio entre a interface religião e 

intersexualidade possa surgir. 

Sobre a metodologia de pesquisa, informo que a mesma seguiu duas 

direções. A primeira com necessário levantamento bibliográfico em livros, artigos, 

vídeos e blogs. A segunda com a pesquisa de campo entre ativistas intersexo, com 

obtenção de relatos, sendo que a maior parte da pesquisa se realizou por meio de 

Skype, WhatsApp, Facebook e e-mails. Enfatizo que não houve um estabelecimento 

cronológico fixo entre ambas as fases metodológicas. Muitas vezes os métodos se 

interpenetraram, o campo inseria-se no processo de levantamento bibliográfico e este, 

por sua vez, se infiltrava durante o campo. Os sujeitos da pesquisa de campo, por 

exemplo, regularmente faziam-me repensar algum aspecto teórico, voltando às fontes 

escritas muitas vezes. 

Ressalto que o processo de pesquisa foi uma surpresa. Sempre considerei o 

momento da escrita como algo linear e tranquilo. Foi assim que escrevi minha 

monografia de graduação e dissertação de mestrado. O doutoramento burlou o 

sistema ao qual eu me habituara e uma série de incidentes surgiram, fazendo-me 

                                                           
2 Apesar de no Brasil não haver uma ONG que agrupe a militância intersexo, há uma movimentação 
que caminha nesse sentido. A sigla LGBT cada vez ganha mais capilaridade e elasticidade. LGBTTIQA 
+ tem aparecido em postagens no facebook. O I para intersexo, o Q para queer e o A para assexuado. 
O sinal aditivo sugere que a extensão contemple o sentido da bandeira arco-íris como símbolo do 
movimento. 
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reconsiderar meus métodos. Talvez meu maior questionamento se refira à dificuldade, 

enquanto brasileiro amazônico, em identificar referenciais teóricos que aproximem a 

pesquisa a uma perspectiva menos eurocêntrica do conhecimento. Essa é uma 

grande batalha, sobretudo pela emergência de incluir as pesquisas brasileiras e latino-

americanas para além do enfoque pós-colonial, construindo uma ciência de gêneros 

que possa dialogar com a ciência da religião e com outras esferas do conhecimento. 

 

 

Figura 1 – Et Verbum – Antonio Obá A Queer Museu – Cartografia da Diferença na América Latina. 

https://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/crivo/rendicao-ao-caos-o-caso-queermuseu-e-falencia-

da-critica-105278/ 
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I – DA FIGURA MÍTICA À INTERSEXUALIDADE.  

“Que nunca chegue o dia que irá nos separar”.  

Metamorfoses (Ovídio). 

 

A alusão platônica ao andrógino reúne elementos que permitem visitar o mito 

à luz das indagações atuais. De início, através da fala de Aristófanes, há a alusão a 

um terceiro sexo na origem da humanidade. O andrógino preenche uma área 

intersecta, onde à polaridade entre masculino e feminino encontra-se em uma terceira 

espécie humana, participando de qualidades físicas e sexuais de ambas. Aristófanes 

descreve o andrógino como um ser “inteiro”, tão completo que sua presença se tornou 

temida pelas divindades do Olimpo. A solução encontrada por Zeus foi submeter a 

figura do andrógino a um corte, fracionando-o e selando a divisão social dos sexos. 

Essa divisão revela, na narrativa platônica, que a humanidade é concebida numa 

dualidade imperfeita e dividida. Assim, a concepção posterior de humanidade em 

Platão, após os procedimentos cirúrgicos de Zeus e Apolo - pai e filho, o senhor do 

céu e o seu filho patrono grego da medicina – é de uma humanidade enfraquecida, 

uma alma em constante e ansiosa jornada em busca de um sentido para a vida que 

nunca está em si mesma.  

O mito do andrógino na Grécia Antiga está intimamente ligado à constatação 

da existência de um terceiro sexo, mesmo que o sacrifício fosse considerado a saída 

possível a quem nascesse com características ambíguas na genitália. No Banquete 

(380 a. C.), o andrógino é referido como um ser humano que, movido por vaidade, 

menosprezou os demais humanos – homem e mulher, e desafiou as divindades do 

Olimpo. É apenas uma reminiscência de tempos imemoriais. O andrógino é a 

presença em um único ser, de dois princípios considerados opostos e 

complementares, o homem e a mulher. Em sua compleição física, ousou assemelhar-

se aos deuses e deusas do Olimpo, situando-se aquém da magia da geração e 

borrando lugares definidos como o gineceu e o androceu. 

Platão, dando voz a Aristófanes, narra que, em sua origem, a raça humana 

não era como aquela que se conhece. Não havia dois sexos, mas três: o 

andros/homem, o gynos/mulher e o terceiro, o andrógino. Esse terceiro sexo também 

era uma criatura primordial. Em sua completude, apresentava-se em um corpo 

circular, possuindo quatro mãos e quatro pés e apenas uma cabeça com duas faces 

exatamente iguais, cada uma olhando numa direção. 
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Figura 2 – Uma representação medieval do andrógino de Aristófanes -

https://www.cinquecosebelle.it/cinque-significati-dell-amore-nel-pensiero-platonico/ captado em 23 de 

agosto de 2017. 

 

O andrógino podia andar ereto, semelhante às outras duas espécies; no 

entanto, por sua anatomia privilegiada, caminhava tanto para frente quanto para trás 

e rolava por sobre todas as direções, alcançando distâncias superiores se comparado 

ao movimento das outras duas espécies humanas.  

Seguindo o Banquete de Platão, sabe-se que o andrógino, por sua 

proeminência física sobre o homem e a mulher, sobrepujou-os em força e poder. 

Compondo uma raça humana à parte, os andróginos se inflaram de ambição, 

escalaram o Olimpo e desafiaram deuses e deusas, colocando em risco todo um 

sistema de crença estabelecido entre a humanidade e as divindades. O panteão, 

portanto, resolveu dividi-los ao meio, duplicando-os e classificando-os ou como 

mulheres ou como homens.  
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O mito platônico possibilita inferir que obnubilar essas categorias 

corresponderia a estabelecer um caos social. Então o sacrifício de crianças 

andróginas ou consideradas com imperfeições físicas, constituía uma necessidade 

urgente à permanência da estrutura social das cidades-estados gregas. Segundo a 

narrativa platônica, à medida que os cortava, Apolo ia virando suas cabeças, para que 

pudessem contemplar eternamente sua parte amputada. Daí saudosas de suas 

metades, as criaturas começaram a morrer.  

Todavia, a ‘bondade’ de Zeus, permitiu que as partes reprodutoras desses 

seres se complementassem através da copulação, reproduzindo-se. Saturno, o deus 

do tempo, promoveu o esquecimento de suas origens, dela restando apenas o 

efêmero desejo do ato sexual, um instantâneo êxtase diante de uma vida incompleta, 

ansiosa e melancólica. O mito ainda sobrevive em muitas revisões, sendo a ideia de 

almas gêmeas uma delas. 

Em “As Metamorfoses” de Ovídio (ano 8 d. C), surge uma outra explicação 

mítica à figura humana sexualmente ambígua. Entre os versos 300 e 400, o poeta 

latino narra como a ninfa Salmacis apaixona-se pelo jovem deus Hermafrodito, cuja 

própria beleza resplandecia sua natureza divina espetacular, pois o rapaz era filho de 

Hermes e Afrodite, epitomes gregas de perfeição, agilidade e beleza. Salmacis, uma 

das acompanhantes do séquito da deusa Diana, agarra-se de tal forma a 

Hermafrodito, que, atordoado, sucumbe a uma metamorfose diferente daquela 

concebida por Aristófanes/Platão. Ali a androginia era peculiar, agora, com Ovídio, ela 

é o retorno à completude. Salmacis, simboliza a humanidade incompleta, louca e 

saudosa de unir-se ao divino. 

Ela o agarra, qual serpente que ave régia no alto sustém; pendente ela a 
cabeça e os pés da ave enlaça e a cauda enrola em largas asas; ou como a 
hera que se enrola em grossos troncos; e como o polvo o inimigo em mar 
profundo prende, lançando em toda parte os seus tentáculos. Resiste o 
Atlantíade e à Ninfa os prazeres nega. Ela o oprime e unida, corpo a corpo, 
tal como estava, diz: “mesmo que lutes, ímprobo, tu não me escaparás. 
Assim, ordenai, deuses, que ele jamais separe de mim e eu dele”. Os deuses 
anuíram. E os corpos mistos de ambos se uniram e chegaram a ter aparência 
de uno.3 

 
É de Ovídio que a tradição ocidental guardou a denominação para classificar 

“ambiguidades sexuais”. Michel Foucault e Thomas Laqueur utilizam-se quase 

                                                           
3 Captado em  
http://www.usp.br/verve/coordenadores/raimundocarvalho/rascunhos/metamorfosesovidio-
raimundocarvalho.pdf. Acesso em 23 de junho de 2017. Página 124. 

http://www.usp.br/verve/coordenadores/raimundocarvalho/rascunhos/metamorfosesovidio-raimundocarvalho.pdf
http://www.usp.br/verve/coordenadores/raimundocarvalho/rascunhos/metamorfosesovidio-raimundocarvalho.pdf
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sempre do termo hermafrodita quando se referem, na história da sexualidade, ao 

corpo sexualmente indeterminado. É de Roma que o Ocidente herdará o conceito de 

hermafroditismo. Diferente do andrógino platônico, o hermafrodita apresenta-se com 

apenas quatro membros e uma cabeça, apesar da duplicidade da genitália. 

 

 

Figura 3 – Hermafrodita dormindo - https://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodito_durmiente. Captado em 

23 de março de 2017 

 

Para Mircea Eliade (1999) o mito da androginia é uma releitura dos mitos florais 

gregos de Narciso e Jacinto. Nessas revisões, a figura do adolescente emerge como 

potencialmente ambígua.  Apesar de discordar da perspectiva essencialista de Mircea 

Eliade (1999), citarei sua reflexão sobre a figura mítica do andrógino, sobretudo por 

encontrar nela reminiscências de um terceiro sexo. 

O intelectual romeno naturalizado norte-americano retoma a figura do 

andrógino em sua abordagem fenomenológica da história da religião. Eliade, citando 

Goethe e Balzac4, inicia seu percurso sobre o andrógino, referindo-se, inicialmente, a 

um princípio que harmonize e, portanto, totalize as polaridades entre o bem e o mal, 

figuradas em Deus e Satanás. Essa síntese entre opostos liminares dar-se-ia por uma 

simpatia intrínseca à cosmogonia fundadora do mundo. Esse mistério da totalidade 

                                                           
4 Ver as obras: “Fausto” de Goethe e “Sérafita” de Balzac. 



 

19 
 

encontraria, através de símbolos, teorias e crenças, um fenômeno impulsionador 

inicial, do qual todas as possibilidades originam-se. Por ser primordial teria sede em 

um ritual orgástico imemorial onde o mito de autofecundação encontraria lugar na 

figura ímpar e indivisível do andrógino. 

Para Eliade, assim, como deus e o diabo, a mulher e o homem seriam 

instâncias contrárias e necessárias na elaboração e compreensão de mundo. Nessa 

imanência, as polaridades entre o mal e o bem, entre vida e morte, entre criação e 

destruição fomentam valores que aglutinam indivíduos em torno de crenças, 

unificando grupos sociais, sendo que estes grupos foram posteriormente 

denominados pela antropologia como tribos ou clãs. Esses valores instituíam 

moralidades que, segundo Eliade (1999), foram deslocando o diabo a planos cada vez 

mais inferiores, sendo que a simpatia inicial deu lugar a um antagonismo que 

paulatinamente afirmou deus como princípio único da trajetória humana em busca de 

salvação da alma, sendo o princípio contrário arremetido a profundezas do 

impronunciável.  

 A coincidentia oppositorum5, base da teoria de Eliade entre opostos que se 

atraem e repelem, da simpatia ao antagonismo entre o diabo e deus, revelaria uma 

história secreta permitida apenas a iniciados e permearia o surgimento de religiões 

através de um mesmo princípio. 

Por um lado, desvenda a coincidentia oppositorum na estrutura profunda das 
divindades, que se mostram, alternativa ou simultaneamente, benevolentes e 
terríveis, criadoras e destruidoras, solares e ofídicas [...]. (ELIADE, 1999, p. 
95)  

Esses pares de contrários, sendo fundadores do mundo e da humanidade, 

estariam instalados no ser humano e em sua imersão no mundo. Em sua jornada, o 

ser humano distinguiria o agradável do desagradável, a verdade da ilusão, o bem do 

mal, a luz das trevas e a virtude do pecado. Eliade, no entanto, afirma que: 

O bem e o mal só tem sentido e razão de ser no mundo das aparências, na 
existência profana e não iluminada. Numa existência transcendental, o bem 
e o mal são, porém, tão ilusórios e relativos quanto todos os outros pares de 
contrários. (ibidem, p. 98) 

                                                           
5 Termo adotado por Eliade como uma síntese que, concomitantemente, afaste e aproxime as 
polaridades diabo/deus em uma totalidade. 
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A presença e permanência desses mitos no Ocidente teria como objetivo a 

iniciação da juventude em rituais de passagens que possibilitassem transcender o 

plano da experiência imediata. 

Seguindo Eliade (1999), transcender a experiência imediata seria integrar, 

unificar, totalizar, em suma, abolir os contrários e reunir os fragmentos,6 tal qual Isis 

ao restaurar o corpo despedaçado e sacrificado de Osíris, ou Madalena no processo 

de lavar os pés de Cisto, sepultá-lo e testemunhar a sua ressureição. Na celebração 

do ano novo, por exemplo, a atividade de rememorar é um ato fundador através de 

práticas rituais, refundando mistérios iniciáticos, mantendo votos de prosperidade, 

saúde e coesão social. Nesse processo, as pessoas mais jovens introjetam a 

percepção dos ciclos como algo naturalizado, reproduzindo constantemente em ações 

rituais, símbolos cósmicos, sexuais e iniciáticos. 

 

 

Figura 4 – Andrógino de Leonardo da Vinci - https://ogaraycochea.wordpress.com/2015/11/19/dos-en-

un-mismo-cuerpo/leonardo_da_vinci/ 

 

Nessa lógica, Eliade (1999) enfatiza o andrógino como um tema fundamental 

da antropologia arcaica, a imagem exemplar da humanidade perfeita. Para isso, o 

                                                           
6 Eliade (1999), nesse caso, alude aos Bráhmanas.  
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autor retoma o mito através da literatura europeia do século XIX. O andrógino seria, 

portanto, uma obsessão literária ocidental desde cosmogonias fundadoras de 

civilizações, como a grega. Eliade aponta sua reiterada frequência nas artes visuais 

do Renascimento e no Decadentismo literário. Nessa percepção linear da 

temporalidade ocidental, o andrógino pode ser uma epifania ou uma ocultação, uma 

figura venerada ou temida, dependendo de contextos históricos e da erudição de uma 

classe social.  

Eliade (1999) por vezes confunde os mitos do Andrógino e o denomina 

hermafrodita, sendo que os dois mitos, apesar de confundirem-se, possuem origens, 

tempos e lugares diferentes. O autor salienta que, apesar da alusão mítica a 

ambiguidade genital e sexual, a Grécia não encontrava um lócus social à criança com 

características ‘hermafroditas’. Cita as ameaças que os andróginos causaram a seus 

pares humanos e às divindades olímpicas, sinalizando os perigos sociais das crianças 

nascidas com genitália ambígua.  

 
Em outras palavras, o hermafrodita concreto, anatômico, era considerado 
uma aberração da natureza ou um sinal da cólera dos deuses e, 
consequentemente, suprimido de imediato. Só o Andrógino ritual constituía 
um modelo, pois implicava não a acumulação dos órgãos anatômicos, mas 
simbolicamente, a totalidade dos poderes mágicos-religiosos associados aos 
dois sexos. (ELIADE, 1999, p. 103) 
 

Essa androginia ritual, iniciando a juventude nos mistérios transmitidos pela 

Teogonia de Hesíodo, reatualizava a lembrança de tempos imemoriais. Eliade (1999) 

sugere que a fecundação assexuada entre divindades do Olimpo, permitia a 

ritualização da bissexualidade social. Os humanos almejavam a potência criadora de 

uma Hera que gerou partenogenicamente Hefáistos.7  

É importante citar que o tema da androginia cosmogônica estava presente em 

diversas outras civilizações.  Um número considerável de divindades andróginas está 

presente em civilizações antigas como a Índia e a China, na Germânia e no Oriente 

Médio, nas Américas e na África. No Egito dos faraós, por exemplo, a explicação 

religiosa para a criação do segundo estágio de existência do mundo, dá-se com um 

ato de masturbação do deus Khepera: “tive união com minha mão, e tomei minha 

sombra num abraço amoroso; despejei semente em minha boca, e lancei de mim 

                                                           
7 Zeus com tetas em Cária, Hércules Victor italiota, o semideus vestia-se em trajes femininos, em Chipre 
uma Afrodite barbuda e na Itália uma Vênus calva. Dionísio durante o Helenístico perde sua robustez 
e apresenta uma compleição mais feminilizada, tal qual um Buda Hotei-San. 
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substância, sob a forma dos deuses Shu e Tefnut” (CAMILLE PAGLIA, 1999, p. 38). 

Numerosas divindades antigas eram sexualmente ambivalentes, autofecundando-se, 

sendo, por isso, chamadas ora de Pai e ora de Mãe. 

Também é provável que certo número de pares divinos sejam elaborações 

tardias de divindade primordial andrógina ou a personificação de seus atributos, uma 

vez que a androginia e sinal distintivo de uma totalidade original na qual todas as 

possibilidades se encontram reunidas, um ser humano primordial, ancestral mítico da 

humanidade, concebido em numerosas tradições como sexualmente ambíguo. Eliade 

(1999) lembra que em certas tradições, o ancestral mítico andrógino foi substituído 

por um casal de gêmeos, como Yama e sua irmã Yami, na Índia e Yima e Yimagh, no 

Irã. 

Gustav Hocke (1974) também se debruça filosoficamente sobre a figura do 

andrógino. Ao abordar o tema da pansexualidade nas personagens das artes 

renascentista e maneirista, ele afirma: 

Segundo uma tradição apócrifa, também Adão, a princípio, era andrógino. O 
deus Tuísto, dos antigos germanos, era também um hermafrodita. A Magna 
Mater dos antigos também era considerada como uma divindade bissexuada. 
Em algumas partes da Grécia, a pederastia teve, a princípio, um significado 
místico-religioso. A angeologia designa os anjos como seres andróginos. 
Segundo as pesquisas etnográficas de Winthuis, o culto de hermafrodita e o 
erotismo que a ele está ligado manifestam o desejo de se identificar com o 
ser supremo. Segundo Hermes Trismegistos, este manual de todos os 
esotéricos, Deus é hermafrodita. O Janus romano, originalmente, tinha um 
semblante feminino e masculino. (HOCKE, 1974, p. 310-311) 

Essa androginia, da divindade à humanidade, aponta para modelos rituais de 

sexualidade e divisão social do sexo. Na sociedade grega antiga, a androginização 

ritual implicava a iniciação da juventude. Tanto a noiva utilizava uma máscara 

masculina durante as bodas, quanto o neófito era conduzido, em uma simulação de 

rapto, por seu amante e um grupo de companheiros até os limites da cidade-estado. 

A juventude não iniciada era percebida como potencialmente bissexuada e os rituais 

iriam demarcar o locus social que posteriormente caberia às donzelas e aos rapazes 

em uma sociedade onde a divisão sexual estratificava-se através da vida privada e 

pública.  

Plutarco (46 a 120 d. C.) lembra alguns usos que lhe pareciam singulares. Em 

Esparta, escreve ele, “a mulher que cuida da jovem esposa raspa-lhe a cabeça, veste-

lhe calçados e roupas masculinas e depois a estende no leito, só e sem luz. O marido 

vem encontra-la furtivamente”. Em Argos, por exemplo, “a mulher casada usa uma 
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barba postiça na noite de núpcias. Em Cos é o marido que veste as roupas femininas 

para receber a mulher”. Em todos esses exemplos, o disfarce andrógino é um uso 

ritual nupcial. Na Grécia arcaica, os casamentos seguiam-se as iniciações de 

puberdade (PLUTARCO apud ELIADE, 1999, p. 166-117). 

Em “As Bacantes” de Eurípedes também se celebram os ritos orgásticos da 

vindima. Assim os homens que por ventura ousassem penetrar nos recintos sagrados 

das dionisíacas, paramentavam-se com vestimentas e adornos femininos, como 

maquiagem e penteados. Cultos de vegetação da Índia à Pérsia celebravam a estação 

da primavera em rituais de iniciação sexual. A mais singular presença desta tradição 

no Ocidente é o carnaval, o festival da carne, um baile de mascaradas onde é 

permitida uma ruptura instantânea nas normas rígidas da heterossexualidade e da 

hierarquia social. No carnaval brasileiro cria-se ainda a oportunidade de a comunidade 

do morro descer e desfilar apoteoticamente para uma elite econômica que marca 

presença nos camarotes.   

 
Trata-se, em resumo, de sair de si mesmo, de transcender a situação 
particular, fortemente historicizada, e encontrar uma situação original, trans-
humana e trans-histórica, já que precedente à constituição da sociedade 
humana; uma situação paradoxal, impossível de se manter durante a vigência 
profana, no tempo histórico, mas que cumpre reintegrar periodicamente para 
restaurar, mesmo que no espaço de um instante, a plenitude inicial, a fonte 
ainda íntegra da sacralidade e do poder. (ELIADE, 1999, p. 118-119) 
 

A troca de vestuário implica uma subversão simbólica de comportamentos 

sociais que definem toda uma série de performances, como bem lembra Judith Butler 

(2003). Desde os gestos ao tom de voz, passando pelo uso de fantasias e adereços, 

borrando os limites dos papeis sociais da sexualidade. Eliade (1999) sustenta que o 

mistério da criação se sustenta em uma profusão de orgia e fertilidade, simbolizando 

o profuso movimento original da vida.8 Para este autor, o ritual de reminiscências 

refecunda sistematicamente o mundo, aludindo tanto ao início da vida sexualmente 

ativa quanto às celebrações de colheita e pesca. O festival do carnaval, a celebração 

de ano novo e a pascoa judaica estariam entre esses rituais.  

Isto explica a semelhança estrutural entre o mito do Andrógino primordial, 
ancestral da humanidade, e os mitos cosmogônicos. Tanto num caso como 
noutro, os mitos revelam que no começo, in illo tempore, havia uma totalidade 

                                                           
8 No reinado de Hatshepsut (1507- 1458 a. C, Antigo Egito), a rainha egípcia prestava especial atenção 
às festividades que celebravam a fertilidade com uma profusão de orgias públicas. No filme “O Perfume” 
(2007) baseado no livro homônimo de Patrick Suskind (1985), o auge da narrativa acontece quando o 
povoado de Grasse exala a essência do perfume elaborado pela personagem de Jean Baptiste 
Grenouille, caindo em um torpor sexual livre de quaisquer convenções morais. 
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compacta e que essa totalidade foi seccionada ou fraturada para que o 
mundo e a humanidade pudessem nascer. (ELIADE, 1999, p. 119) 

 

Eliade (1999), conclui que a coincidentia oppositorum revela à humanidade 

sua expulsão do banquete divino, sua queda na temporalidade. Tal como um Osíris 

sacrificado, a humanidade foi fragmentada e separada da divindade. Desejosa em 

recuperar a unidade perdida, a humanidade vislumbra apenas suas reminiscências 

em rituais que permitam transcender os contrários, possibilitando assim a articulação 

de especulações teológicas e filosóficas. Para Eliade (1999), a busca pelo indivisível 

instaura no ser humano uma melancolia nostálgica por tempos imemoriais onde os 

opostos se anulem e restaurem o poder, a plenitude e o deleite de uma totalidade 

primordial. 

Tomando o romantismo alemão como ponto de partida para refletir sobre a 

androginia na Europa Cristã, Eliade (1999) cita Johann Wilhelm Ritter,9 que afirmava 

que o ser humano do futuro, tal qual Jesus, será andrógino. Assim como Eva foi 

gerada pelo homem sem a ajuda da mulher, Jesus também foi gerado pela mulher 

sem a ajuda do homem.10 O Romantismo europeu, saudoso dos romances medievais, 

encontra na arte anterior ao classicismo de Rafael Sanzio, uma procissão de seres 

andróginos como evidenciado nas pinturas dos ingleses Dante Gabriel Rossetti e 

Edward Burne Jones. Esse saudosismo mergulha na alquimia e um dos nomes da 

pedra filosofal era rebis, a duplicação do ser que renascia da união entre o sol e a lua, 

entre a fusão do mercúrio e do enxofre.  

Essa nostalgia do Romantismo à Idade Média era causada pela desilusão 

com o industrialismo que remodelou a urbanidade. A industrialização foi considerada 

culpada por homogeneizar e petrificar o mundo, manufaturando a arte e, 

consequentemente, a vida. O industrialismo tornou-se o paradigma desse mundo sem 

alma, sem estilo, sem personalidade. A androginia romântica era uma solução que 

permitia a iniciados estetas retomar uma espiritualidade genuína, que se acreditava 

                                                           
9 Ver o livro “Fragmente aus dem Nachlas eines jungen Physikers”. 
10 Franz von Baader também atribuía grande importância ao andrógino., afirmando que a no primeiro 
sono de Adão gerou sua companheira celestial. E tal qual Jesus e os anjos, a humanidade retornará a 
sua origem numinosa, sendo o amor sexual menos inclinado ao instinto de procriação´, sendo sua 
verdadeira função integrar homens e mulheres a divindade primeira. [...] Jacob Böhme afirmava que 
Sofia, a virgem divina, encontrava-se originalmente na plenitude do Homem Primordial. Gottfried Arnold 
culpa o desejo carnal desse Homem Primordial pelo exílio da esposa oculta (ELIADE, 1999).  
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estar presente no sistema medieval, nos mistérios do casal cósmico, Cristo e sua 

Noiva Celestial, fundidos na união alquímica do Hieros Gamos.11 

Todavia, o ideal do Romantismo, sua valorização concomitante da androginia 

e do medievo, era uma concepção equivocada de um tempo tomado como totalidade 

harmônica entre a mística cristã - sobretudo a oficial -, e a visão do andrógino como 

base desta mística. Durante a Idade Média, as crianças hermafroditas eram referidas 

a partir de um dos dois gêneros. Somente quando atingissem a puberdade, lhes era 

concedido o direito de optar por outra identidade, conforme se tornasse imperiosa a 

presença dominante de um ou outro gênero estabelecido, o masculino ou o feminino 

(FOUCAULT, 1983).  

No entanto, a partir do momento em que os hermafroditas estabeleciam sua 

preferência, jamais poderiam declinar de sua decisão. Caso a dúvida ou 

arrependimento fosse instalado, seriam irremediavelmente objetos de discriminações, 

sanções e condenações. Essa liberdade de escolha, todavia, chegaria ao fim com a 

constituição de novas concepções a respeito do indivíduo, da sexualidade e com a 

formação dos Estados Modernos (FOUCAULT, 1983).  

Na arte renascentista - e em suas derivações em renascenças, maneirismo e 

barroco, compreendida entre os séculos XV e XVII - o tema do andrógino, 

compreendido agora como hermafrodita, tornara-se um tema instigante. Na filosofia 

neoplatônica, uma das bases do Humanismo, o hermafrodita manteve as qualidades 

do mito platônico do andrógino, simbolizando o dualismo que caracterizaria a 

humanidade e sua relação entre o mundo terreno e a promessa de unidade com o 

mundo transcendente. As obras de Leonardo da Vinci e Michelangelo são exemplares 

dessa fusão de opostos entre o masculino e o feminino. Os rapazes de Leonardo 

possuem uma compleição física delicada, pele delgada e longa cabeleira. As figuras 

de Leonardo da Vinci tendem à feminilidade e ao espaço de recolhimento. Sua 

Monalisa é uma pintura de 77 por 53 centímetros. Michelangelo, por outro lado, 

elabora suas mulheres como dotadas de igual força muscular masculina, 

extremamente ágeis e monumentais, sendo o espaço quase nunca o suficiente para 

sua dinâmica corporal. 

                                                           
11 O termo Hieros Gamos, significa o ritual sexual entre um deus e uma deusa, que eram reencenados 
entre os seres humanos. Essa reencenação humana pode ver referida no livro “O código Da Vinci” de 
Dan Brown e no filme “De olhos bem fechados” de Stanley Kubrick. 
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O Hermafrodita passa a representar não apenas o homem e a mulher, mas 

também a terra e a agua, o ar e o fogo, o sol e a lua. E com o refinamento estético do 

mecenato italiano e das monarquias europeias do período, o mito do andrógino, tal 

como sucedeu na Roma Imperial, deslocar-se-á da filosofia e da religião e ganhará 

status de fetichismo, de curiosidade sexual, objeto de desejo e prazeres. É no período 

imediatamente posterior a Leonardo da Vinci e Michelangelo que a estátua antiga do 

hermafrodita dormindo foi redescoberta, inclusive sendo retrabalhada pelo escultor 

napolitano. 

 

                           

 

 

 

 

Como entender a figura do andrógino na arte renascentista, sobretudo em sua 

‘perversão’ maneirista? Gustav Hocke (1974, p. 316), cita a filosofia de Martin 

Heidegger, pois para o existencialista alemão, o ser humano é “aquele que 

compreende o ser e o que nele se manifesta (...). Na totalidade do ser há sempre algo 

de dissimulado”. Para Hocke (1974), nessa dissimulação, o existencialismo é um 

conceito tipicamente maneirista.12 Opondo-se à dissimulação estaria a manifestação, 

sendo que para historiador de arte (1974), a manifestação seria o classicismo e a 

dissimulação o maneirismo. 

                                                           
12 Para Heidegger (apud HOCKE, 1974), o clarão em que se acha o ser é também dissimulação. 

Figura 5 – São João Batista, 

Leonardo da Vinci -

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3

%A3o_Jo%C3%A3o_Batista_(Leo

nardo_da_Vinci) 

 

Figura 6 – Sibila Cumas- 

https://www.elpensante.com/relato

s-de-la-antiguedad-la-sibila-de-

cumas-y-los-libros-sibilinos/ 
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Segundo Heidegger (apud HOCKE, 1974), por outra parte, as coisas são 

‘dissimuladas’, mesmo quando ‘manifestas’. Mas aí há o perigo, diz Weischedel 

(HOCKE apud WEISCHEDEL, 1974), de admitirmos dois absolutos. “Tenhamos bem 

presentes isto: dois absolutos! Duas atitudes fundamentais”. Se a arte, seguindo o 

raciocínio de Hocke (1974), tem por objetivo revelar o metafísico, torna-se obvio, pelas 

determinações existenciais, que o classicismo e o maneirismo apresentam a realidade 

em um duplo sentido. O absoluto, na arte, seria, então, equiparável ao divino.  

Então a arte maneirista insurge-se contra o ideal da arte clássica como 

insurge-se também diante de uma religiosidade que desconecta a humanidade da 

sexualidade, não aquela sexualidade ideal do hieros gamos. O maneirismo, assim, 

estaria para a arte, como a reforma luterana esteve para o catolicismo. 

Quando inicia sua reflexão sobre o mito do andrógino, Gustav Hocke (1974) 

versa, para além do pansexualismo da arte maneirista, sobre um erotismo fantástico, 

pois lascivo, perverso, lúdico, ambíguo, onanista, homoerótico e lésbico, 

denominando-o mesmo de psicopatia sexual. Nomeia como símbolo desse excesso 

pansexualista a singular figura mítica do unicórnio. Observa que na tradição medieval, 

a impetuosidade do animal seria apenas domesticada diante da presença de uma 

virgem. Afirma que na patrística católica, o unicórnio era considerado um símbolo de 

Cristo, o primogênito de Deus, nascido de uma virgem, tendo assumido a forma 

humana. Segundo Hocke (1974), o unicórnio também simboliza um poderoso símbolo 

fálico, ressignificando em termos de cristandade, Príapo, o deus grego da fertilidade. 

O unicórnio torna-se uma magistral alegoria mágico-erótica, suavizando e purificando 

a carga fálica, mas mantendo o simbolismo de fertilidade, relacionando-a à uma 

concepção cristã da sexualidade. Todavia, por seu corno, o unicórnio também será 

associado ao diabo, aos pagãos e ateus, aos impuros e judeus (HOCKE, 1974, p. 297-

298).  

Possuir um desenho representando o unicórnio assegurava ao homem uma 

compensação por sua escassa virilidade e consequente fertilidade. Mas lembraria 

também a tristeza da virilidade desmedida. Na Idade Média acreditava-se que o chifre 

do unicórnio era um talismã, desempenhando, tal qual os conhecidos pés de coelho 

da atualidade, sortilégios de fertilidade e produtividade nos negócios. A crença vigente 

na época garantia que ao ser pulverizado, o pó extraído do corno de um unicórnio, 

poderia ser utilizado para eliminar não só os males provocados por picadas de 
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serpentes venenosas, mas também perda de memória e muitas outras moléstias. Tão 

forte era essa convicção que o chifre pulverizado continuou sendo recomendado por 

farmacêuticos até meados do século XVIII. (BORGES & GUERRERO, 1996). 

O maneirismo decadentista desperta o helenístico com suas inclinações às 

paixões, sem sublimá-la como pretendia a catarse aristotélica, mas reafirmando-a. O 

amor sexual é o verdadeiro, supremo e todo-poderoso senhor do mundo. Ele tudo 

penetra, tudo anima, tudo destrói e tudo refaz (HOCKE, 1974, p. 283). É necessário 

lembrar que do Renascimento ao Maneirismo, compreende-se o período das Grandes 

Navegações e do colonialismo das Américas, África e Ásia, ampliando a visão 

geográfica do mundo o que, consequentemente, aguçou a curiosidade sobre os 

hábitos de povos colonizados. Tal qual o helenístico que revelou a nudez da mulher 

na arte grega, o maneirismo foi prodigioso em perscrutar a sexualidade de outros 

povos além-mares, por isso a androginia se insere no conceito mais amplo de 

pansexualidade adotado por Hocke (1974) para definir toda uma gama de curiosidade 

e comportamentos sexuais. 

 Todavia, o andrógino e o hermafrodita aludidos por Eliade e Hocke, foram 

pensados em um âmbito mitológico e cosmogônico. Encontrá-lo no decorrer do 

processo histórico no Ocidente, sobretudo a partir do paradigma cristocêntrico, é uma 

atividade complexa, pois saindo do plano mítico, foram pensados como aberrações 

em um panorama onde o binarismo homem/mulher ditou as regras que consolidaram 

o patriarcado e a submissão da mulher como categorias fundantes da sociedade.  

 Saindo da esfera mítica e do simbolismo da arte, a indeterminação sexual 

tornou-se uma categoria pensada a partir da reflexão sobre a sexualidade pós-

Iluminismo.  É a partir do Iluminismo que a sexualidade se tornou um tema cada vez 

mais específico da área clínica. Os termos homossexualidade e heterossexualidade 

surgem nessa perspectiva em cientificar as práticas sexuais. Nesse sentido também 

se entende o surgimento do termo intersexualidade. 

Eliade e Hocke (1999) percebem o andrógino como um espírito errante, um 

espectro da sexualidade, um fantasma que vem bater “nas portas" da filosofia, da 

religião, da arte e da ciência. Todavia, o andrógino não é apenas um ser mítico perdido 

em tempos imemoriais. A presença cada vez mais constantes de ativistas intersexuais 

prova quanto a androginia foi tratada no passado histórico - sobretudo após o 

surgimento da cristandade -  como algo apenas aceitável, com ressalvas, na arte. A 
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história possui diversos relatos provando como pessoas com características sexuais 

e sociais ambíguas foram perseguidas, obscurecidas pela clandestinidade, 

ridicularizadas em circos ou mortas pela inquisição católica.   

Nesse sentido há uma luta de organizações intersexuais e transexuais, que 

busca ressignificar e renomear a ambiguidade ou indeterminação sexual. Mas nessa 

luta não há consenso entre centro de pesquisas e o ativismo intersexo. Então as 

palavras ‘andrógino’, ‘hermafrodita’ ou ‘intersexo’ podem assumir significados 

conflitantes e buscar um consenso sobre essa questão não é objetivo desta tese. 

Todavia é necessário pontuar que ‘andrógino’ é um termo grego (ανδρόγυνος), 

‘hermafrodita’ é uma palavra romana que designa um deus, filho de Hermes e Afrodite, 

e ‘intersexo’ deriva da atitude da medicina moderna em nomear fenômenos despindo-

os da injunção mítica. 

É necessário lembrar que a intersexualidade humana é um fenômeno que 

envolve fatores e pesquisas multidisciplinares que vão da genética ao psicossocial. 

Em termos estritamente biológicos, a intersexualidade é observada no embrião 

humano até a sétima semana após a fertilização, sendo que nesse período se 

apresenta como características bissexualizadas tanto nas gônadas quanto na 

genitália. Após esse período, o feto apresenta diferenças com o surgimento dos 

ductos genitais e da genitália externa. Todavia, nesse processo, o embrião pode 

oscilar em variações que não determinam o que se considera configurações perfeitas 

como protótipos de homem ou de mulher.  

Em 1923, Goldschmidt utilizou o termo para descrever vários tipos de 

ambiguidade genital, na intenção de adoção de um termo técnico em oposição a carga 

mítica da palavra hermafrodita. Todavia, o Consenso de Chicago, realizado em 2006, 

adotou o termo “Disordes of Sex Development” (DSD). O ativismo intersexo brasileiro 

e internacional preferiu adotar o termo de Goldschmidt, por considerá-lo mais 

adequado que os termos emitidos pela área médica que aborda a ambiguidade genital 

como desordem. Ao invés de disfunção ou anomalia, o ativismo adota o termo 

variação para caracterizar os diversos casos de intersexualidade, considerando que a 

pessoa intersexual não deve ser patologizada e muito menos considerada normal em 

função da reprodutibilidade sexual.  

No Brasil, de acordo com a Resolução nº 1.664, de 12 de maio de 2003 (Diário 

Oficial da União Nº 90, 13/05/2003, SEÇÃO 1, P. 101/102) que legisla sobre o 
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tratamento médico em casos de ambiguidade genital, denomina-se as pessoas 

intersexuais como “pacientes portadores de anomalias de diferenciação sexual”. A 

resolução determina que a investigação seja criteriosa e formada por uma equipe 

multidisciplinar. Afirma ainda que o objetivo da intervenção cirúrgica é “obter uma 

definição racional sobre o sexo de criação mais recomendável”. 

Devido à diversidade de variações em casos de intersexualidade, sua 

classificação torna-se um desafio, sobretudo pela diferença de critérios para 

agrupamento de casos. Essa complexidade leva ao questionamento das tentativas de 

classificação da intersexualidade. Todavia profissionais da área médica não deixam 

de medir esforços em busca de submeter as variações intersexos em padrões fixos 

tendo como critério a nomenclatura DSD, como verifica-se na classificação proposta 

por Damiani e Guerra Junior: 

I – Intersexo: Anomalia da Diferenciação Sexual (ADS) ou Disorders of Sex 

Development (DSD). 

II - Pseudo-hermafroditismo masculino, Sub-virilização em um homem XY e Sub-

masculinização em um homem XY: ADS 46, XY ou 46, XY DSD. 

III - Pseudo-hermafroditismo feminino, virilização em uma mulher XX e Masculinização 

em uma mulher XX: ADS 46, XX ou 46,XX DSD. 

IV - Hermafroditismo verdadeiro: ADS ovotesticular ou Ovotesticular DSD. 

V - Homem XX ou Sexo Reverso XX: ADS 46, XX testicular ou 46, XX testicular DSD. 

VI - Sexo Reverso XY: Disgenesia gonadal completa 46, XY. 

 Em outra publicação, Damiani e sua equipe  estabelecem uma classificação da 

intersexualidade, sempre se referindo ao fenômeno intersexo como anomalia, 

detalhando-o minuciosamente em subdefinições como ‘distúrbios’, ‘disgenesia’, 

‘síndrome’, ‘agonadismos’, ‘deficiência’, ‘defeitos’, ‘interferência’, ‘insensibilidade’, 

‘hiperplasia’, ‘alterações’, ‘extrofia vesical’, ‘ausência’, ‘tumor’, ‘mutação’, ‘quadros 

sindrômicos’, ‘testículos rudimentares’, ‘precoce’, ‘tardia’, ou seja, sempre referida e 

classificada em termos que remetem à patologia, à incompletude, excessos ou má 

formação. Nessa perspectiva, todo corpo que foge à perfeição ideal e reprodutiva, 

seria anômalo. Corpos, cujas partes não permitem a funcionalidade da penetração 

sexual e, consequentemente, ao seu objetivo social último, a procriação e a 

preservação da espécie.  
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Ativistas intersexo tem denunciado o que denominam de ‘ansiedade’ dos 

profissionais da área médica em rotular e classificar os estados intersexuais no plano 

das anomalias. A palavra ‘ansiedade’ aparece também entre feministas, 

pesquisadores e pesquisadoras da teoria queer e demais críticos da cirurgia de 

‘correção’ genital. Milton Diamont (SANTOS apud DIAMONT 2002:27), crítico severo 

de John Money, “considera que os procedimentos defendidos por este último negam 

a opção de escolha da própria identidade e papel de gênero, visando apenas, o alívio 

da ansiedade dos pais de que seu filho pareça tão normal quanto possível”. A filósofa 

Beatriz Preciado, ao ser indagada sobre sua identidade de gênero replica: “Essa 

pergunta reflete uma ansiosa obsessão ocidental (...) de querer reduzir a verdade do 

sexo a um binômio”.13  

Com o intuito de simplificar a complexidade de dados sobre as variações 

intersexuais, pois há disparidades estatísticas entre pesquisas, Santos (2006), em sua 

tese de doutorado, desenvolveu uma tabela estatística a partir de dados apresentados 

por diferentes centros de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 https://rccs.revues.org/5421. - Para lá do binarismo? O intersexo como desafio epistemológico e 
político*).  

https://rccs.revues.org/5421
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Tabela 1 – Estimativas dos casos de intersexualidade: 

 

Nota: os valores representam uma estatística aproximada por número de nascimento. Adaptado: 

Santos (2006). 

 

 No caso brasileiro, Santos alerta à dificuldade de obter-se dados estatísticos 

confiáveis sobre a incidência de nascimentos de crianças com ambiguidade genital. A 

pesquisadora formulou uma tabela a partir de dados levantados entre os anos de 2000 

a 2004, tomando como base os dados DATASUS, do Ministério da Saúde. 
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Tabela 2 – Ocorrências dos casos de intersexualidade no Brasil: 

 

  

Todavia, ao analisar a tabela, Santos denuncia a falta de uniformidade nos 

critérios utilizados pelos estados brasileiros na classificação atribuída aos casos 

atendidos na rede pública.  Verificou inconsistência na alimentação do banco de 

dados, o que impossibilita estabelecer um panorama exato das incidências de 

nascimentos de crianças intersexos, como também uma escassez de informações 

sobre a classificação dos casos de intersexualidade. 

A literatura médica centra sua discussão na normatização do corpo ao padrão 

binário. Entretanto ativistas intersexo lutam para que as cirurgias de ‘correção’ da 

genitália sejam interrompidas, afirmando que as mesmas devem basear-se na decisão 
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de cidadania, cabendo somente ao indivíduo intersexo optar ou não pela cirurgia 

quando sentir que seu corpo deve ser adequado às suas expectativas individuais e 

sociais. O uso da tecnologia para transformar corpos em identidades binárias 

corresponde a uma ansiedade que confirme o predomínio da biologia sobre os corpos, 

ratificando uma visão de mundo que estabelece nos corpos um destino sexual pré-

estabelecido, da identidade binária enquanto norma social irredutível. 

O que se observa nos depoimentos de ativistas intersexo que foram submetidos 

e submetidas à cirurgia ‘corretiva’, é uma série de desconfortos físicos, psicológicos e 

sociais advindos desses procedimentos. Nas redes sociais e em periódicos como 

revistas e jornais, há desabafos que narram o sofrimento através de dores físicas 

adquiridas pelas intervenções cirúrgicas. Enfim, o ativismo intersexo busca 

salvaguardar seu direito à identidade, tomando suas próprias decisões quando o 

assunto se refere a seus corpos e à sua saúde, decidindo se querem ou não realizar 

algum tipo de intervenção cirúrgica. Segundo Butler: 

 
O interesse do movimento intersexo e transgêneros é assegurar o direito a 
tecnologias que facilitem a redesignação sexual”, acrescentando que “se 
tecnologia é um recurso ao qual as pessoas querem acesso, é também uma 
imposição da qual outros buscam libertar-se. (BUTLER, 2004, p. 11) 
 

 Uma das soluções apontadas pelo ativismo intersexo internacional diante da 

normatização almejada pelos procedimentos cirúrgicos, é a reflexão sobre identidade 

pós-convencional. Posto que o ISNA (The Intersex Society of North America, fundado 

em 1993) atua politicamente como uma resistência gerada por indivíduos que estão 

social e politicamente em situações de discriminação e desvalorização, lutando em 

redefinir seu lugar na sociedade.  

Percebe-se na dissertação de mestrado de Shirley Acioly, quando aplica a 

metodologia da história de vida ao caso do jovem Bahia, como se estabelecem os 

conflitos de um adolescente intersexo, que precisa lidar com desilusão amorosa, a 

morte do pai e consequente entrada no mercado de trabalho para prover o sustento 

da família (ibidem, p. 54).  

Em sua dissertação, Accioly narra que Bahia foi criado como menina e 

percebeu-se diferente aos 7 anos, quando sua mãe estranhou o desenvolvimento de 

seu corpo. Essa constatação provocou um retraimento social de Bahia, que desde 

então se socializou menos com outras crianças de sua idade, afirmando que “desde 

os sete anos não tomo banho com ninguém” (Ibidem, p. 59). 
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Esse processo de exclusão devia-se a marca da diferença em sua genitália, o 

que causava escarnio das demais crianças. A história de vida de Bahia revela 

exclusão social e uma serie de aborrecimentos, que o fizeram experimentar 

sentimentos como vergonha e raiva (Ibidem, p. 59). Bahia, em seu isolamento social, 

percebia que algo em seu corpo era incompatível com atividades de socialização. Sua 

situação fez com que a família constituísse residência na cidade de São Paulo em 

busca de “resolver esse meu problema” (Ibidem, p.60). 

Com a mudança à capital paulista, vieram as rotinas nos hospitais, 

interrompidas, involuntariamente, pela ausência do pai.  

 
Porque aí eu já comecei a vir aqui no hospital da Vila Mariana que já era para 
fazer a cirurgia, só que meu pai não apareceu no dia (...). Como meu pai deu 
entrada, ele me levou a primeira vez; aí minha mãe falou assim: ‘a gente vai 
esperar você lá’, só que meu pai não apareceu. (Ibidem, p. 60)  
 

 O drama de Bahia intensificou-se quando ingressou no processo de 

escolaridade. O desconforto devido a seu nome feminino e seu corpo que apresentava 

sinais de menino era percebido de imediato por colegas e docentes. Bahia era uma 

“menina desengonçada” (Ibidem p. 61), que não “gostava de brincar do jeito que as 

meninas brincavam, fazer bonequinhas” (Ibidem p. 60). 

Em seu relato, Bahia fala de como se sentia um peso para sua família e que 

faria a cirurgia corretiva apenas para agradar a mãe. No entanto, após a morte do pai, 

Bahia sentiu um grande desgaste, pois além da pressão familiar, havia despreparo da 

equipe médica multidisciplinar, sendo que nesse caso chegou a ser encorajado por 

uma psicóloga que certa vez afirmou que “queria ver essa mulherona que você vai se 

tornar” (Ibidem p. 65). 

  No decorrer do processo de feminização, o tratamento hormonal não 

apresentava efeitos visíveis. Bahia só passou a frequentar o vestiário feminino, 

quando atleta do time de futebol da escola. “Eu entrava no vestiário. Vou ser sincero, 

eu entrava só para ver as meninas tomando banho. E não era isso que eu queria” 

(Ibidem p. 75). 

 Acioly declara: 

A partir deste momento, Bahia se abriu para o mundo e se permitiu falar de 
sua vida. Ele queria ver as mulheres, mas não como a Bê, a Bahiana que 
olha os colegas. Mas como o Bahia. Entretanto, o Bahia não teria acesso 
permitido ao time, muito menos ao vestiário. E foi nesse momento que Bahia 
discutiu com o endocrinologista e a psicóloga sobre a cirurgia para construir 
a genitália masculina. Seu corpo foi re-significado para atender seus desejos 
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e interesses e a cirurgia veio nesse momento para dar forma a um corpo, 
como etapa final de um processo identitário. (Ibidem p. 76) 

 

 Todavia esse processo foi acompanhado de muito preconceito, pois ao definir-

se como um rapaz, mudando sua forma de se relacionar consigo e com as demais 

pessoas, Bahia inadvertidamente rompia com a estrutura heterormativa da sociedade. 

Em seu relato conta como certa vez, em uma festa, foi humilhado por um rapaz que a 

chamou de “Maria Homi” (Ibidem p. 77). No colégio, sua atitude em reconhecer-se 

como um rapaz foi aplaudida por colegas, mas Bahia diz “Até hoje é assim, até hoje 

tem muitas pessoas que gostam de mim, tem umas que não gostam” (Ibidem, p. 77). 

Entre aqueles que não aceitavam e não gostavam de Bahia, houve quem o 

ameaçasse de morte, fazendo com que o caso fosse parar na delegacia, pois Bahia 

resolveu registrar a ocorrência. 

O drama de Bahia reflete a situação das crianças e jovens intersexuais em 

encontrar um lugar em uma sociedade heterormativa, onde os comportamentos 

sociais estão impressos no corpo, no vestuário e nos gestos.  Nas redes sociais, 

principalmente no Facebook, a pesquisa contatou e conversou com diversos ativistas. 

Três aceitaram fazer parte da mesma, permitiram que seus relatos e posts fossem 

utilizados.  

A pesquisa enfrentou um paradoxo: como manter o sigilo individual e o ativismo 

intersexo? Então, apesar das informações obtidas estarem em sua grande parte 

postadas em vídeos ou relatos no YouTube e no Facebook, resolveu-se manter o 

sigilo sobre a identidade dos sujeitos da pesquisa, mesmo que a maioria afirme que 

são ativistas da causa, que autorizam o uso de seus nomes, sem a necessidade de 

sigilo ou assinatura do TLCE, Termo de Livre Consentimento Esclarecido (apenas 

Alex assinou).   

Antes de adentrar no tema desta pesquisa, a perspectiva religiosa a partir do 

conflito intersexo, acredita-se que é necessário identificar o tema de modo sistemático.  

De início considerando a literatura disponível sobre a história da sexualidade, com o 

objetivo de entender o processo histórico mais amplo, buscando identificar pontes 

possíveis sobre o fenômeno da intersexualidade. A história da sexualidade será 

abordada seguindo os caminhos teóricos de Thomas Laqueur, Michel Foucault e Peter 

Stearns. 
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II – HISTÓRIAS DA SEXUALIDADE: NO CAMINHO DE LAQUEUR, 

FOUCAULT E STEARNS 

 

“Desde o século XVIII, a ideia dominante [...] tinha sido a de que havia dois sexos 

opostos, estáveis, incomensuráveis e que a vida política, econômica e cultural 

dos homens e das mulheres, seus papéis enquanto gêneros [gender roles] eram 

de uma maneira ou de outra fundados nesses ‘fatos’. A biologia – o corpo 

estável, a-histórico, sexuado – é visto como fundamento epistemológico das 

afirmações normativas relativas a ordem social”. 

 Thomas Laqueur. 

 

 No sentindo de compreender a intersexualidade a presente pesquisa pretende 

entender a história da sexualidade, buscando identificar o fenômeno da 

intersexualidade. De início a abordagem será sobre a obra de Thomas Laqueur. Em 

seguida abordará a contribuição de Michel Foucault. E finalmente, completando com 

a história da sexualidade de Peters N. Stearns. 

 Torna-se necessário mencionar que é um desafio identificar a intersexualidade 

no panorama geral da sexualidade, sobretudo pensar na relação entre 

intersexualidade e sistema religioso e espiritualidade.  

 

2.1. Corpos Ardentes: a contribuição de Thomas Laqueur à história da 

sexualidade. 

 Inicia-se a reflexão sobre a história da sexualidade através da análise do livro 

de Thomas Laqueur “Inventando o Sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud”,14 onde 

o autor sustenta a ideia que o sexo como na atualidade o conhecemos foi uma 

invenção processada desde o Cristianismo e levada a cabo pelo Iluminismo. Nesse 

percurso histórico é necessário buscar identificar a intersexualidade como uma 

situação sexual periférica, identificada por sua exclusão social imposta pela 

supremacia do sistema patriarcal.  

Logo de início Laqueur afirma que diferença sexual foi sendo construída 

historicamente, criando espaço no qual a natureza sexual da mulher era objeto de 

especulações baseadas em princípios e crenças, ora metafísicos ora biológicos, 

                                                           
14 LAQUEUR. Thomas Walter. Inventando o sexo: corpo e gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 2001. 
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podendo ser “redefinida, debatida, negada ou qualificada” (LAQUEUR, 2001, p.15) de 

acordo com primazia histórica de determinado grupos políticos. Nesse sentido o 

historiador turco dá o tom que sua história da sexualidade será marcada pela 

binariedade entre as categorias sexuais e sociais de mulher e de homem.  

Laqueur aponta, como uma série de diferenças foi socialmente sendo 

construída, baseada em atributos psicológicos que possuiriam uma explicação 

biológica. Na antiguidade, por exemplo, a amizade era apanágio dos homens e a 

sensualidade e mesmo a volúpia sexual, era uma característica das mulheres. 

Todavia um deslocamento histórico foi realizado e, até o final do século XIX passou-

se a pensar que “a maioria das mulheres não se preocupava com sentimentos 

sexuais” (LAQUEUR, 2001, p.15-16), sendo que a presença ou ausência do orgasmo 

viria a tornar-se um marco biológico da diferença sexual. 

Desde a antiguidade, acreditava-se que as mulheres possuíam a mesma 

genitália que os homens. A diferença, como dizia Nemesius, bispo de Emesa, do 

século IV, residia apenas que nas mulheres os órgãos sexuais não se formavam 

plenamente, permanecendo no interior dos corpos. “A delas fica dentro do corpo e não 

fora”.15 A vagina era percebida como um “pênis interno, os lábios como o prepúcio, o 

útero como o escroto e os ovários como os testículos” (LAQUEUR apud GALENO, 

2001, p.16).  Galeno citava as dissecações de Herófilo, o anatomista de Alexandria 

do século III a. C. para fundamentar essa tese. 

No decorrer do século XVIII, a natureza humana foi ressignificada. Escritores 

debruçavam-se a registrar que homens e mulheres eram diferentes, insistindo em 

estabelecer diferenças a partir de distinções biológicas. Não só os sexos eram 

diferentes, como todos os demais aspectos morais divergiam quando o corpo - e 

consequentemente a alma que nele habitava - era lido como portador de diferenças 

irreconciliáveis. 

Assim, o isomorfismo galênico,16 antigo modelo no qual mulheres e homens 

eram classificados “conforme seu grau de perfeição metafísica, seu calor vital, ao 

longo de um eixo cuja causa era masculina” (LAQUEUR, 2001, p.17), será substituído 

                                                           
15  Laqueur (2001) denomina isomorfismo sexual a crença, dominante da Antiguidade à Renascença, 
que homens e mulheres possuíam uma única identidade corpórea. Todavia, aos pensadores antigos, 
a diferença nessa semelhança estabelecia-se a partir do calor dos corpos, gerando seres perfeitos e 
masculinos e seres imperfeitos, as mulheres. 
16 Cláudio Galeno ou Élio Galeno, em latim Claudius Galenus e grego Κλαύδιος Γαληνός, (Pérgamo, c. 
129 - provavelmente Sicília, ca. 217), mais conhecido como Galeno de Pérgamo foi um proeminente 
médico e filósofo romano de origem grega. Captado na Wikipédia, em 15 de fevereiro de 2017. 
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por um outro paradigma de divergência biológica, o dimorfismo radical. A fisiologia em 

ambos será utilizada para explicar a indolência da mulher e sua indisposição às 

atividades do espírito. Uma lei biológica ancestral havia sedimentado que práticas 

políticas e domésticas eram mapeadas socialmente pela natureza. Laqueur cita que 

ao final do século XIX, Patrick Geddes, um acatado professor de biologia, usou a 

fisiologia para explicar o fato de as mulheres serem “mais passivas, conservadoras, 

indolentes e variáveis” (LAQUEUR apud GEDDES, 2001, p.18). Ou seja, “o que foi 

decidido entre os protozoários pré-históricos não pode ser anulado por um ato do 

parlamento” (LAQUEUR apud GEDDES, 2001, p. 18). 

Essas formulações sugerem um terceiro aspecto e ainda mais geral, da 
mudança no significado da diferença sexual. A visão dominante desde o 
século XVIII, embora de forma alguma universal, era que há dois sexos 
estáveis, incomensuráveis e opostos, e que a vida política, econômica e 
cultural dos homens e das mulheres, seus papeis no gênero, são de certa 

forma baseados nesses fatos. (LAQUEUR, 2001, p. 18) 

 

A posição social estaria marcada por diferenças genitais. Essas diferenças 

revelavam todo um espectro cultural que definiria não apenas o lugar social, mas 

também se estendia à intimidade dos dormitórios e banheiros e às sutilezas da 

personalidade.  

Ser homem ou ser mulher era manter uma posição social, um lugar na 
sociedade, assumir um papel cultural, não ser organicamente um ou outro de 
sois sexos incomensuráveis. Em outras palavras, o sexo antes do século XVII 
era ainda uma categoria sociológica e não ontológica. (LAQUEUR, 2001, p. 
19) 

 

No entanto, através de documentação levantada pela bióloga Anne Fausto-

Sterling, uma grande quantidade de dados negativos evidencia que não há diferenças 

regulares entre os sexos e que esses dados não são apenas burlados, mas 

escondidos do público em geral, na intenção de manter uma ordem social patriarcal.  

Só houve interesse em buscar evidência de dois sexos distintos, diferenças 
anatômicas e fisiológicas concretas entre o homem e a mulheres, quando 
essas diferenças se tornaram politicamente importantes. (LAQUEUR, 2001, 
p 19) 
 

Laqueur (2001, p. 22) afirma que as novas interpretações do corpo não foram 

consequência de um maior conhecimento cientifico especifico, mas que resultaram de 

dois grandes desenvolvimentos distintos analíticos, mas não históricos: um 

epistemológico e outro político.  
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A visão antiga da biologia reprodutiva que ligava as qualidades íntimas e 

experientes do prazer sexual à ordem social e cósmica era seriamente observada no 

século XVIII, ou seja, a experiência sexual humana e toda biologia eram reflexos de 

uma realidade transcendental na qual se acreditava que a ordem social repousava. 

A ascensão da religião evangélica, a teoria política do Iluminismo, o 
desenvolvimento de novos tipos de espaços públicos no século XVIII, as 
ideias de Locke de casamento como um contrato, as possibilidades 
cataclísmicas de mudança social elaboradas pela Revolução francesa, o 
conservadorismo pós-revolucionário, o feminismo pós-revolucionário, o 
sistema de fábricas com sua reestruturação da divisão sexual de trabalho, o 
surgimento de uma organização livre de mercado de serviços e produtos, o 
nascimento de classes (...)o sexo, tanto no mundo do sexo único como no de 
dois sexos, é situacional; é explicável apenas dentro do contexto da luta sobre 
gênero e poder. (LAQUEUR, 2001, p. 22) 
 

Para Joan Scott, o gênero não é uma categoria mediadora entre a fixidez da 

diferença biológica de um lado e as relações sociais historicamente fortuitas de outro. 

Para Scott (1990), o gênero inclui tanto a biologia quanto a sociedade: “um elemento 

constitutivo das relações sociais baseadas em diferenças aceitas entre os sexos [...] 

uma forma básica de expressar relações de poder”.17 

Teóricas feministas argumentam que o gênero é a divisão de homens e 

mulheres causada por exigências sociais da heteronormatividade, que 

institucionalizam a supremacia sexual masculina e a submissão sexual feminina; o 

sexo – que vem a ser a mesma coisa que o gênero - expressa relações sociais 

“organizadas para que o homem possa dominar e a mulher submeter-se” (LAQUEUR 

apud MACKINNON, 2001, p. 24).  

Para Foucault a sexualidade não é uma qualidade herdada pela carne que 

“várias sociedades louvam ou reprimem” (FOUCAULT, 2012, p. 24). É uma forma de 

moldar o self “na experiência da carne” (FOUCAULT, ibidem) que por si só é 

constituída em torno de certas formas de comportamento. 

Laqueur (2001) afirma que as teorias da diferença sexual influenciaram o 

curso do progresso cientifico e a interpretação de resultados experimentais 

específicos. Ou seja, o sexo, como a humanidade, é contextual. O autor acrescenta 

também ainda que o “corpo privado, incluso, estável, que parece existir na base das 

                                                           
17 Laqueur apud Scott. P. 24. Para maior compreensão da obra de Scott, vide SCOTT, Joan. Gênero: 
uma categoria útil de análise histórica. In: Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p., 5-22, 
jul./dez., 1990. 
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noções modernas de diferença sexual, é também produto de momentos específicos, 

históricos e culturais” (LAQUEUR, 2001, p. 24). 

Os dados supostamente auto-evidentes na fisiologia anatômica deixam de ser 

naturalizados, pois a visão de natureza como algo dado a priori que cabe a ciência 

revelar, tornou-se tão tendenciosa quanto considerar a suposta neutralidade dos 

procedimentos científicos. Darwin, em 1861, lamentou:  

Nós nem conhecemos a causa final da sexualidade; por que novos seres têm 
de ser produzidos pela união de dois elementos sexuais, e não por um 
processo de partenogênese (...) Todo esse assunto é ainda envolto em 
trevas. E ainda hoje se questiona por que o óvulo e o esperma têm de 
originar-se de criaturas diferentes, e não da mesma criatura hermafrodita. 
(LAQUEUR, 2001, p. 24) 
 

Citando o estruturalismo18, Laqueur afirma a inexistência de uma 

representação correta da mulher em relação ao homem, o que compromete toda 

ciência tal como a conhecemos, e que, portanto, toda a ciência da diferença é 

equivocadamente interpretada.  

É bem verdade que há e houve uma considerável e frequente tendência 
misógina em grande parte da pesquisa biológica sobre as mulheres; a história 
trabalhou claramente para “racionalizar e legitimar” as distinções, não só de 
sexo, mas também de raça e classe, com desvantagens para os destituídos 
de poder (...) como as acadêmicas feministas tornaram absurdamente claro, 
é sempre a sexualidade da mulher que está sendo constituída; a mulher é a 
categoria vazia. (LAQUEUR, 2001, p. 32) 

 

A denúncia feminista residiria na visão que a biologia iluminista estabeleceu 

nos corpos: diferenças anatômicas que determinavam o destino de homens e 

mulheres, sendo que eram os corpos das mulheres que eram sistematicamente 

investigados através da prática da dissecação e regulados por todo sistema social. O 

destino 19 das mulheres estava irremediavelmente marcado pela sua anatomia, 

sobretudo pela sua genitália e sistema reprodutivo. 

No início, esses dois gêneros correspondiam ao paradigma isomórfico, a um 

princípio que estabelecia todas as diferenças a partir da crença na existência de um 

único sexo e que esse sexo resultaria em um padrão de perfeição física e moral 

                                                           
18 “Na verdade, se o estruturalismo nos ensinou alguma coisa foi que os humanos impõem seu senso 
de oposição a um mundo de sombras contínuas de diferença e semelhanças”. (LAQUEUR, 2001, p. 
30). 
19 Isso menos teria menos a ver com destino e mais com a necessidade do patriarcado em estabelecer 
espaços impermeáveis entre homens e mulheres. Como lembra Butler o que caracteriza a humanidade 
dividida em um sistema binário e heterormativo é uma performatividade, um jogo de fantasia que, 
marcando os seres, marca a sociedade e o mundo. Laqueur denomina esse sistema como arte cênica 
corpórea. Essa encenação social será abordada na conclusão final desta tese. 
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realizável na figura do pai, marca considerada característica do homem. Então, para 

o isomorfismo sexual, os limites entre o masculino e feminino não se daria pela 

semelhança de uma única espécie, mas a uma hierarquia de grau, sendo que os 

órgãos reprodutivos são apenas uma marca incisiva de uma magia que estabelece o 

lócus do corpo através de uma “ordem cósmica e cultural que transcende a biologia” 

(LAQUEUR, 2001, p. 41). 

Isidoro de Sevilha, famoso enciclopedista do século XVII, dizia que o sêmen 

é transformado no corpo “por meio do calor das vísceras” (LAQUEUR apud SEVILHA, 

2001, p. 43). Laqueur (2001) considera que Aristóteles teria endossado essa visão do 

século XVII, pois o filósofo grego teria afirmado que “a natureza do homem e da mulher 

foi pré-ordenada pela vontade divina, para os dois viverem uma vida comum. Pois eles 

são distintos; os poderes que possuem não se aplicam a objetivos idênticos em todos 

os casos, mas em alguns aspectos suas funções são opostas” (LAQUEUR apud 

ARISTÓTELES, 2001, p. 44). 

A compreensão de mundo baseada em um sexo único dava-se, segundo os 

teóricos da antiguidade, pela temperatura dos corpos. A alta intensidade de calor em 

um corpo fazia emergir os órgãos sexuais internos, o pênis e os testículos. Toda uma 

anatomia revela-se nesse calor que formava o homem, um ser fisicamente mais forte 

e, portanto, mais apto a comandar exércitos, presidir a política e administrar os 

negócios.  Quanto menos quente o homem, mais ele assemelhava-se a mulher, “pois 

esta mantinha o útero para dentro e criava um local de temperatura moderada para a 

gestação” (LAQUEUR apud GALENO, 2001, p. 45).  

Todavia o calor excessivo era indício de vícios sexuais latentes, tendendo ou 

a crueldade ou a comicidade. Por isso recomendava-se uma educação moderada ao 

temperamento masculino, realizada através de exercícios físicos e filosóficos que 

modelassem a alma.20 Essa ênfase grega da educação dos corpos e das almas 

estendia-se a toda estrutura do corpo, sendo que o pênis desproporcionalmente 

grande escapava da ideia helênica da justa medida entre o todo e suas partes.21   

                                                           
20 O que Foucault designa como “estética da existência”, no volume 2 de sua “História da Sexualidade”. 
21 Na arquitetura grega, por exemplo, a base do diâmetro da coluna servia como medida a todas 
dimensões do prédio. Essa formula era aplicada também às esculturas que clássicas que estabeleciam 
o tamanho da cabeça como referência métrica da figura. A genialidade dos artistas gregos residia em 
estabelecer a beleza em um jogo complexo entre normas e inovações. O cânone ideal da escultura 
grega foi estabelecido por Polícleto, no século V, sendo posteriormente adotado pela arte renascentista 
como o Davi de Michelangelo ou nas pinturas de Ingres no neoclassicismo francês do século XVIII. 
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Portanto o pênis grande era considerado cômico na arte e no drama dos gregos 

antigos, sendo um atributo próprio dos sátiros.22  

O que interessava na genitália masculina era sua capacidade de produzir 

espermas que fertilizassem a mulher, gerando homens virtuosos, mantenedores do 

princípio de civilidade que mantivesse coesa a estrutura política das cidades-estados 

gregas. “Os homens, dizia Aristóteles, produzem sperma, que é a causa eficiente da 

geração, e as mulheres não. Elas produzem a catamenia, que é a causa material, 

logo, de natureza inteiramente diferente” (LAQUEUR, 2001, p. 57).23 

A sociedade grega antiga baseava-se em um sistema que o Ocidente cristão 

denominou pagão e que o Iluminismo considerou mito. Os gregos, sabe-se, 

acreditavam em um mundo marcado pelo politeísmo.  Ilustrativo da compreensão 

grega entre sexualidade e divindades, é a punição sobre Tirésias, que após 

experimentar o amor como homem e como mulher, “foi cegado por Juno por ter 

concordado com Júpiter que as mulheres é que apreciavam mais o sexo” (LAQUEUR, 

2001, p. 58). 

Segundo Soranos (LAQUEUR apud SORANOS, 2001, p. 58), o que importava 

nas mulheres, como nos homens, era “o impulso e o apetite para o coito”. Tornar o 

corpo pronto para gerar era como torná-lo pronto para fazer bom uso de comida.  

O corpo - escreveu Soranos para as parteiras que atendiam as senhoras da 
classe dominante romana – deve ser cuidado adequadamente a fim de 
preparar-se para tarefa cívica da procriação. Os corpos precisam estar bem 
descansados, nutridos, relaxados, organizados e quentes. (LAQUEUR, 2001, 
p. 65). 

 

Os gregos denominavam de kurius, a força do esperma para constituir uma 

nova vida. O kurius era o aspecto corpóreo microcósmico da intensidade viril do 

cidadão, de sua superioridade racional e de seu direito de governar. O esperma em 

outras palavras, era como que a essência do homem. A falta de esperma ou a 

esterilidade era denominada de akuros e descrevia a falta de autoridade política do 

homem, caracterizando-o como imperfeito e sem legitimidade. Era, em suma, 

considerada uma falta de virilidade e incapacidade biológica, o que era próprio daquilo 

que definia a mulher. Esta era, como o menino, em termos políticos e biológicos, uma 

                                                           
22 Eram preferidos os pênis menores e mais delicados: posthion era um dos termos carinhosos usados 
por Aristófanes (LAQUEUR, 2001, p. 47). 
23 “A ejaculação, explicitava ele, era apenas um veículo da causa eficiente, do esperma, que fazia sua 
mágica como um relâmpago invisível” (LAQUEUR, 2001, p. 57). 
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versão impotente do homem, um arren agonos. Laqueur afirma que as diferenças 

entre homens e mulheres eram como a diferença entre o céu e a terra” (LAQUEUR, 

2001, p. 68). 

Na antiguidade clássica ter um pai significava que a criança possuía uma 

linhagem que se constituía através do sangue que em um ato mágico jorra, através 

do esperma, substâncias particulares que caracterizam a sucessão do caráter do pai 

e nisso guarda todo um sistema social baseado na dinastia e na propriedade.  

Ser pai é produzir substância, o sêmen, através do qual o sangue é passado 
para seus sucessores. Enquanto a criança legítima vem da espuma do pai, a 
ilegítima vem da semente da genitália da mãe, como se o pai não existisse. 
O único pai verdadeiro é aquele que monta. (ÉSQUILO, A Oréstia, in: 
LAQUEUR, 2001, p. 71) 

Preservar o pai era preservar a ordem social e sua aliança cósmica. Pois é 

através do patriarcado que a sociedade harmonizaria “o Estado, o Fórum e os Amigos” 

(LAQUEUR, 2001, p. 73), devendo ser capaz de ter “uma casa em grande harmonia” 

(LAQUEUR apud OWEN, 20001, p. 68). 

Com o advento do cristianismo, a sociedade ocidental tornou mais 

problemática a possibilidade de uma harmonia entre a boa ordem social e a boa ordem 

sexual, o que havia tensionado as relações entre homens e mulheres na antiguidade 

romana, sobretudo na Roma imperial, pois o Cristianismo reestruturou radicalmente 

os significados do calor sexual. Em na sua campanha:  

Contra o infanticídio, diminuiu o poder dos pais; na sua reorganização da vida 
religiosa, alterou drasticamente o que era para ser masculino e feminino; na 
sua defesa da virgindade, proclamou a possibilidade de uma relação com a 
sociedade e o corpo que os médicos mais antigos - salvo Soranus – teriam 
considerado nociva à saúde. (LAQUEUR, 2001, p. 73) 

Agostinho imagina um mundo onde a sexualidade e a concepção podiam ser 

constituídas como “um ato de vontade, e não ânsias de luxuria” (LAQUEUR apud 

AGOSTINHO, 2001, p. 73). O pensamento de Agostinho demonstra como prevalecia 

durante a cristandade, imagens do antigo isomorfismo sexual. A compreensão de 

Agostinho diferenciava-se da antiguidade, pois baseava-se na crença judaico-cristã 

sobre a perda da pureza original, abrindo “o quarto de dormir cristão para o padre. Ao 

mesmo tampo manteve a porta fechada para o médico, a parteira e outros técnicos 

da velha carne” (LAQUEUR, 2001, p. 74). 

A indagação sobre a longevidade do modelo de sexo único, segundo Laqueur: 
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Deve-se ao fato de que a ordem e a hierarquia eram impostas de fora. Outra 
explicação da longevidade do sexo único liga-o ao poder. O homem é a 
medida de todas as coisas, e a mulher não existe como uma categoria distinta 
em termos ontológicos. Nem todos os homens são masculinos, potentes, 
dignos, ou poderosos, e algumas mulheres ultrapassam alguns deles em 
cada uma dessas categorias. Porém o padrão do corpo humano e suas 
representações é o corpo masculino. (Laqueur, 2001, p. 74) 

 

O paradigma do isomorfismo sexual atravessou o medievo europeu e 

perdurou por toda a Renascença. E não poderia ser diferente, tendo em vista quanto 

a concepção de mundo católico guardava sua legitimidade baseada na gênese 

adâmica e quanto a Renascença era uma revivescência da antiguidade clássica.  

Então permanecia junto ao modelo do sexo único, a crença apenas em um corpo 

canônico e esse corpo era o corpo do homem. 

Curiosa é a analogia difundida nessa época entre saco escrotal e bolsa de 

dinheiro. Laqueur (2001) cita o caso da palavra bourse, por exemplo, para referir-se 

ao escroto, mas também utilizada para referir-se ao local onde os mercadores e 

banqueiros se reuniam.  As palavras bolsa ou saco ligavam os corpos da mulher e do 

homem direta e convenientemente. Laqueur cita um texto anônimo em alemão que 

faz uma comparação comum: “o útero é um recipiente bem fechado, semelhante a 

uma bolsa de moedas (seckel). O escroto também se liga ao ventre através de seu 

significado mais social e econômico” (LAQUEUR, 2001, p.90).  

Matrice, o termo de latim para útero, assim como a variante inglesa matrix, 

tinha o sentido figurado comum do útero como órgão do corpo mais notável e 

milagrosamente gerador. A linguagem remetia aos novos procedimentos naturalistas 

que vigoravam através do humanismo do século XV. Assim, a Renascença imprimiu 

sobre a sociedade um forte senso de empirismo que passou a impregnar a retorica 

dos cientistas de maneira geral e dos anatomistas de modo particular.  

Nesse período, muitas mulheres começaram a publicar estudos sobre partos 

e reprodução. Para Laqueur (2001) essas visões com relação a fisiologia da 

procriação eram inteiramente coesas: Louise Borgeois, Jane Sharp e Madame de la 

Marche propunham o critério comum ligando o prazer, o orgasmo e a procriação. 

Nas práticas de anatomia a intenção era que o corpo respondia questões que 

afirmavam as diferenças entre homens e mulheres. Estudos de anatomia fortaleciam 

o paradigma isomórfico do sexo único, e a verdade residia no corpo dissecado que 

evidenciava que “as mulheres eram consideradas homens invertidos” (LAQUEUR, 

2001, p.96). 



 

46 
 

Como mostram as pinturas de Rembrandt (1606-1669), “Lição de anatomia 

do Dr. Tulp” (1632) e “Lição de anatomia do Dr. Deijman” (1656), a dissecação tornou-

se um espetáculo público que conferia aos médicos uma proeminente posição social. 

As representações visuais anunciavam a convicção de que “o corpo aberto era a fonte 

e a pedra fundamental do conhecimento anatômico” (LAQUEUR, 2001, p.96). O corpo 

aberto tornou-se fonte inquestionável de autoridade científica, reforçada pelo 

esqueleto imperioso que presidia a cena. Laqueur (2001) afirma que a maioria de 

desenhos e pinturas sobre o tema da dissecação apresentava o corpo da mulher 

aberto. Ou seja, se havia um mistério a ser sondado, esse mistério residia no corpo 

da mulher. 

 

 

Figura 7 - Aula de anatomia.do Dr, Tulp -  Rembrandt van Rijn - http://virusdaarte.net/rembrandt-licao-

de-anatomia-do-dr-tulp/ 
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Figura 8 – Ilustração anatômica de Govard Bidloo- 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132012000200004 

 

Essas práticas revelam uma estranha curiosidade sobre o corpo da mulher, 

buscando conhecer o funcionamento interno da procriação através do útero. “As 

gravuras de dissecação parecem ser, mais minuciosamente, uma afirmação do poder 

masculino para conhecer o corpo feminino e aprender a controlar a natureza feminina” 

(LAQUEUR, 2001, p.98). 

A conclusão a que se chegava comprovaria o modelo de sexo único e, a 

anatomia genital feminina estabelecia-se como uma versão inferior e interna da 

masculina. Todavia, o sistema de diferenças e igualdades estabelecia-se através da 

linguagem, forçando a consolidação de uma visão de mundo baseada em opostos, 

considerado o corpo masculino a forma canônica do corpo humano. Laqueur afirma 

que o patriarcado se assentava no fato do sangue ser transformado em esperma “pelo 

trabalho e atrito dos testículos, ser quente, branco e espesso no homem” e o da mulher 

“ser mais fino, mais frio e mais fraco” (LAQUER apud BLUMENBACH, 2001, p. 123).  

A emissão de calor pelos corpos era considerada como uma preparação ao 

ato sexual, à obtenção do orgasmo e consequente fertilidade. Todavia nem sempre o 

ato sexual que propiciava o orgasmo garantia a fecundidade dos corpos, o que 

causava perplexidade, sobretudo na ansiedade masculina em comprovar sua 

eficiência e garantir a linhagem e a propriedade. “O nexo da concepção de calor 

(orgasmo) era também profundamente entrelaçado na prática médica e na teoria 

médica em geral” (LAQUEUR, 2001, p.123). Por isso considerava-se o desperdício de 
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esperma com ato gravíssimo. Assim o desejo era um sinal de calor e o orgasmo um 

sinal de sua suficiência para garantir a gestação no momento da copula.  

A linguagem da biologia revestia os corpos de metáforas, sendo que cabia a 

Deus a determinação de qualificar o útero da mulher como um vaso onde a semente 

do homem produziria sua magia, mantendo um eixo vertical da hierarquia e reforçando 

o estigma da mulher como aquela portadora de um ventre que, caso não se fertiliza, 

era portador de um ataque do útero, a histeria.24 A alegação fundamentava-se na 

crença que os corpos dos homens - tal qual o sol - eram mais quentes e mais secos 

que os corpos das mulheres. A mulher entrou para história como um ser separado, 

incompleto e ansioso em preencher seu vazio com a semente masculina que 

harmoniza seu corpo e acalma seu desejo. 

Para os médicos da Renascença havia apenas um único sexo. Por outro lado, 

existiam manifestadamente ao menos dois sexos sociais cujas diferentes obrigações 

radicalmente distintas, de certa maneira correspondia a graus, mais baixos ou mais 

altos, da escala corpórea do ser. Nesse contexto o pênis simbolizava um poderoso 

status que em muitos sentidos mantinha a visão do falo romano como um agressivo 

conquistador de mulheres, povos e territórios. 

O sexo como realidade biológica, era revelado por exame anatômico e 

fisiológico, levando à conclusão que o sexo está intrinsecamente no interior do corpo, 

sendo que a aparência exterior era causa final de como as partes reprodutivas 

estavam configuradas por dentro do corpo. O que os cientistas perscrutavam no 

interior dos corpos, não definia como a diferença sexual era compreendida nem 

limitava a estética de sua expressão. Muito pelo contrário, as observações e o 

prestígio da ciência em geral conferiam e continuam a conferir ao sistema da diferença 

um novo peso, sem afetar seu conteúdo. 

No final do século XIX, a teoria da célula fez com que a concepção fosse 

sugerida como uma fusão de duas células distintas, o que sugeria machos e fêmeas 

identificáveis fossem as projeções de futuros de germes de certa forma radicalmente 

diferentes. Mas então, a revolução do DNA mais uma vez tirou o sexo da concepção; 

amostras de DNA não confirmam uma visão de dimorfismo sexual. A biologia 

                                                           
24 “A medicina antiga pensava que a histeria era uma psiconeurose específica das mulheres, 
caracterizada pelo descontrole das emoções, nasceria no útero, e por isso o nome "histeria", uma vez 
que "útero", em grego, é hystéra. Hysterikós, por extensão, é aquele que se mostra nervoso, ansioso, 
irritado”. In: http://www.dicionarioetimologico.com.br/histeria/. Acessado em 23 de março de 2016. 
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molecular começou a mostrar com uma precisão inimaginável como a epigênese 

funciona. Ela não dá respostas ao mistério da vida com relação a um mundo 

socialmente sexuado. 

Laqueur cita que a teoria de Steve Harvey e seus estudos sobre o DNA -

enfatizava a passividade das mulheres e da matéria na reprodução humana. Isso era 

coerente com a fundação de novos valores científicos baseados no controle da 

natureza e das mulheres, sendo que ao mesmo tempo, integravam novos modos 

capitalistas de produção e, em termos mais gerais, com a ideia cultural dominante da 

superioridade masculina. Laqueur cita que declaração de Harvey aos estudantes de 

anatomia estabelecia-se como se fosse uma lei da natureza – de que “os homens 

tentam atrair para fazer amor e as mulheres aceitam e condescendem em sofrer; o 

contrário é absurdo” (LAQUEUR apud HARVEY, 2001, p. 178). Isso demonstra como 

a ciência possui o patriarcado como ascendência. 

Para Laqueur (2001), Harvey adotava o tradicional discurso aristotélico do 

homem criador que montava sobre a matéria amorfa da mulher, do macho ativo que 

age sobre a fêmea passiva. Porém Harvey, como seus antecessores e sucessores, 

foi inapto ao descrever sobre a reprodução sexual fora de uma linguagem de gênero, 

ou seja, fora de uma linguagem do modelo de sexo único. 

Laqueur (2001) afirma que, em algum momento do século XVIII, o sexo como 

o conhecemos foi inventado. Os órgãos sexuais reprodutivos passaram de pontos 

paradigmáticos para mostrar hierarquia que ecoava do cosmo ao fundamento da 

diferença social incomensurável: “as mulheres devem seu temperamento aos seus 

órgãos reprodutivos, especialmente ao seu útero, conforme disse um médico do 

século XVIII” (LAQUEUR, 2001, p. 189). Em 1895, Victor José disse: 

A bicicleta triunfante... necessita de uma roupa andrógina para seus adeptos 
do sexo frágil [...]. Será que não conseguiremos mostrar às nossas editoras 
e sociólogas de saias que a mulher não é igual, nem inferior, nem superior ao 
homem, que é um ser a parte, uma outra coisa, dotada pela natureza de suas 
funções diferentes das do homem, com quem não deve competir na vida 
pública? A mulher existe apenas através dos seus ovários. (VICTOR JOSÉ 
apud LAQUEUR, 2001, p.189) 

 

O antigo isomorfismo é explicitamente rejeitado, como também, e mais 

importante, um repúdio da ideia de que as diferenças sutis entre os órgãos, fluidos e 

processos fisiológicos refletiam uma ordem metafísica de perfeição. “A mulher é 

mulher”, proclamou o ‘antropólogo moral’ Alain Moreau (LAQUEUR apud MOUREAU, 

2001, p.189), em uma das muitas tentativas de emanação da cultura à lei de um 
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cosmo. Todos os lugares e todas as coisas, físicas e morais, derivavam da ordem 

transcendente. 

Até mesmo as estruturas do corpo que eram consideradas comuns à mulher 

e ao homem – o sistema nervoso e o esqueleto – foram estabelecidos diversamente, 

de maneira que correspondessem ao homem e a mulher culturais. Nessa perspectiva, 

“os dois sexos foram inventados como um novo fundamento para o gênero” 

(LAQUEUR, 2001, p.190). 

Um dos maiores fundamentos dessa diferença pregava a inexistência da 

sensualidade da mulher. Esta era incapaz de sentir atração sexual, desprovida de 

paixão. Essa era uma das muitas manifestações possíveis desse novo sexo recém-

descoberto. 

Laqueur (2011) fornece duas explicações para o modo como os dois sexos 

foram inventados na modernidade: uma é epistemológica e a outra é política. A 

explicação epistemológica articula-se em duas direções. A primeira é um componente 

histórico no qual o fato é mais claramente distinto da ficção, a razão da fé e a ciência 

da religião. Para o autor, “o ceticismo não foi criado no século XVIII, mas a divisão 

entre o possível e o impossível, entre o corpo e o espirito, entre a verdade e a 

falsidade, e entre o sexo biológico e o gênero teatral, foi muito aguçada” (2011, p. 

191). 

A segunda parte da explicação epistemológica é fundamentalmente a que foi 

apresentada por Foucault: o episteme “no qual os sinais e as semelhanças eram 

entremeadas umas com as outras em um espiral sem fim” (LAQUEUR apud 

FOUCAULT, 2001, p.191), no qual “a relação do microcosmo com o macrocosmo 

devia ser concebida como garantia desse conhecimento e como limite de sua 

extensão” (LAQUEUR, 2001, p.191). Laqueur considera que essa ideia se tornou 

inconcebível com o avanço da ciência em fins do século XVII. Todas as formas 

complexas onde as correspondências entre corpos, e entre estes e o cosmo, 

confirmavam que as ordens de um mundo organizado hierarquicamente foram 

limitadas ao plano único da natureza. “No mundo da explicação reducionista o que 

importava era o fundamento simples, horizontal e imóvel do fato físico: o sexo” 

(LAQUEUR, 2001, p.191). 

O ventre percebido como falo investido, cientificamente justificava a 

submissão social da mulher.  Mas o contexto para a articulação de dois sexos 
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desiguais, dismórficos, não se caracterizava por um avanço científico e nem a uma 

teoria de conhecimento. O contexto era exclusivamente político. Havia, segundo 

Laqueur (2001), infindáveis lutas por um rearranjo de poder e posição na esfera 

pública, altamente ampliada entre os séculos XVIII e XIX. Mulheres e homens, 

feministas e antifeministas discutiam calorosamente sobre essas questões.  

Em um contexto pós-revolucionário em que o poder secular das religiões foi 

abalado, não se justificava remeter as desigualdades sociais entre os sexos a uma 

ordem transcendental. Mesmo os costumes de tempos imemoriais eram injustificáveis 

ante o clamor revolucionário e a adoção da ciência como paradigma fundante do 

mundo. Todavia foi na ciência que se encontrou refúgio para permanência do sistema 

patriarcal, pois as justificativas da divisão social entre homens e mulheres eram 

relativas à natureza dismórfica entre dois sexos incomensuráveis. Sendo assim 

qualquer possibilidade de participação igualitária no poder político era totalmente 

inviável, pois essa inviabilidade advinha da natureza distinta dos corpos. 

Então o campo de batalha do gênero mudou para a natureza, para o sexo 

biológico. A anatomia sexual distinta era apontada como princípio absoluto para apoiar 

ou negar todas as formas de “reinvindicações em uma variedade de contextos sociais, 

econômicos, políticos, culturais ou eróticos” (LAQUEUR, 2001, p.192).25  

Os fundamentos biológicos respondiam a uma ordem moral e não o contrário. 

Ou seja, a biologia adaptava-se ao sistema patriarcal, pois o homem continuava sendo 

percebido como mais forte e com melhor capacidade racional, consequentemente 

mais apto para proteger as mulheres e a família e mais preparado a participar da 

política e demais esferas públicas como atividades cientificas e administrativas. 

Apesar da nova condição epistemológica da natureza como base sólida de 

distinções, e apesar da acumulação de fatos sobre o sexo, a diferença sexual dos 

séculos pós-revolução científica não ficou mais estável do que era. Dois sexos 

incomensuráveis eram e são, tanto os produtos da cultura como era e o modelo de 

sexo único. 

Todavia, o modelo de sexo único não morreu. Encontrou uma poderosa 

alternativa: uma biologia de incomensurabilidade na qual a relação entre o homem e 

a mulher não era inerentemente uma relação de igualdade ou desigualdade, mas de 

                                                           
25 O desejo do homem pela mulher e da mulher pelo homem era, natural ou não, baseado na máxima 
‘os opostos se atraem’. Qualquer que fosse o assunto, o corpo tornou-se o ponto decisivo (LAQUEUR, 
2001). 
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diferença, que exigia interpretação. O sexo, em outras palavras, substitui o que nós 

poderíamos chamar de gênero como uma categoria basicamente fundamental. Na 

verdade, uma estrutura onde o natural e o social podiam ser claramente distinguidos 

entrou em ação. 

Para Laqueur (2001, p. 193), “no final do século XVII e ao longo do século 

XVIII a ciência passou a considerar, em termos aceitáveis à nova epistemologia, as 

categorias ‘masculina’ e ‘feminina’ como sexos biológicos opostos e 

incomensuráveis”.26 Nesta perspectiva, o gênero, como divisão social entre os sexos 

(homem e mulher), foi fundamentado pela biologia, se é que essa divisão de gênero 

tem algum fundamento, como ironiza Laqueur.  

Para Hobbes, como para Locke, a pessoa é um ser essencialmente 
senciente, uma criatura sem sexo cujo corpo não tem relevância política. 
Porém, para ambos os homens tornam-se chefes de famílias e de nações. 
Os homens, e não as mulheres fazem o contrato social. A razão para a 
subordinação, declaram eles, não é baseada na ordem mundial; não se 
origina de ideias antiquadas, como a superioridade do espirito sobre a matéria 
ou o domínio histórico de Deus sobre Adão. Eles tampouco pretendem atribui-
la à ‘mera natureza’, onde a criança obedeceria mais à mãe que ao pai. A 
subordinação parece ter surgido em tempos históricos, como consequência 
de uma série de lutas que deixaram a mulher em posição inferior. Locke diz 
simplesmente que como “a ultima Determinação, a Regra deve existir em 
algum lugar, ela naturalmente recai sobre o Homem, o mais capaz e o mais 
forte”. (LAQUEUR, 2011, p. 196) 

 

As diferenças anatômicas quando ilustradas, eram idealizadas por critérios 

estritamente estéticos, ou seja, nem a natureza, nem a anatomia humana não se 

apresentam em uma definição perfeitamente formada a mercê de um processo de 

transformação continuo. Ou seja, “as representações das características pertencentes 

em especial ao homem e à mulher, em razão das enormes consequências sociais 

dessas distinções, são mais obviamente determinadas pela arte e pela cultura” 

(LAQUEUR, 2001, p. 203). As ilustrações anatômicas incluem algumas estruturas e 

excluem outras, e esvaziam o espaço cheio de matéria que enche o corpo: gordura, 

tecido conjuntivo e ‘insignificantes variações’ que não merecem nomes ou identidades 

individuais. 

                                                           
26 Em termos mais amplos, no final do século XVII as várias correntes intelectuais que criaram a 
transformação do conhecimento humano conhecido como revolução científica – baconismo, 
mecanicismo cartesiano, epistemologia empírica, síntese newtoniana – haviam destruído radicalmente 
a forma galênica de compreender o corpo com relação ao cosmo [...]. Na verdade, o próprio termo 
‘geração’ que sugeria a repetição cotidiana do ato divino da criação com todo o seu calor e luz, deu 
lugar ao termo ‘reprodução’ que tinha com conotações menos milagrosas e mais mecânicas, embora 
não captasse bem a virtuosidade da natureza (LAQUEUR, 2001, p. 194). 
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Laqueur (2001) afirma que as ilustrações anatômicas partem do princípio da 

arte clássica grega e renascentista que o homem é a medida de todas as coisas, que 

o corpo humano é essencialmente masculino. Sendo que o corpo da mulher é 

referenciado apenas para louvar a perfeição anatômica do homem. Soemmerring 

(LAQUEUR apud SOEMMERRING, 2001, p. 206) argumenta:  

Assim como nós assumimos, por um lado, que todos os trabalhos de arte que 
representam o corpo humano e reivindicam a beleza ideal para si mesmo 
precisam ser corrigidos de um ponto de vista anatômico, por outro lado 
devemos esperar prontamente que tudo que o dissecador descreve 
anatomicamente como estrutura normal deve ser excepcionalmente belo.27  

Tudo isso guarda uma misteriosa semelhança com o relato de Alberti sobre o 

pintor ateniense Zêuxis (século V a. C.):  

Ele achava que não seria capaz de encontrar tanta beleza quanto buscava 
em um corpo, pois a natureza não agraciava um só corpo de toda a beleza. 
Então ele escolheu cinco das jovens mais lindas da terra, a fim de desenhar 
tudo que houvesse de belo nas mulheres. Zêuxis era um pintor sábio. 

(LAQUER apud ALBERTI, 2001, p. 206) 

Portanto, a elaboração da anatomia humana ou de qualquer representação 

ideal, é um exercício de estética ligado à um contexto cultural. 

Os estudos anatômicos do período tratado constituíam-se em campo de 

batalha onde a representação metafórica da diferença entre os sexos pretendia uma 

ascendência do homem sobre a mulher e outras ‘imperfeições’ sexuais, como os 

chamados sodomitas e hermafroditas.   

A ciência anatômica era em si a arena onde a representação da diferença 
sexual lutava por ascendência. As manifestas diferenças anatômicas entre os 
sexos, o corpo fora da cultura, são conhecidas apenas através de paradigmas 
altamente desenvolvidos em termos culturais e históricos, ambos científicos 
e estéticos. A ideia de que somente o avanço científico, a pura descoberta 
anatômica, explicaria o extraordinário interesse, no final do século XVIII e ao 
longo do século XIX, pelo dismorfismo sexual não é apenas empiricamente 
errada – é filosoficamente mal orientada (LAQUEUR, 2001, p. 207). 

 

Pesquisas sobre o desenvolvimento fetal dariam crédito, não às constadas 

diferenças, mas à antiga visão isomórfica baseada dessa vez, não na metafísica, mas 

no ‘livro’ da natureza. Laqueur (2001), cita um estudo sobre medicina forense, do início 

                                                           
27 Soemmerring (apud LAQUEUR, 2001, p. 206), prometia evitar qualquer coisa na sua representação 
que fosse “distorcida, seca, enrugada, dilacerada ou deslocada”. A arte renascentista de Leonardo da 
Vinci e Michelangelo refletem muito a concepção que no corpo da mulher não havia ordem alguma, 
apenas excessos. 
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do século XIX, que tratava o diagnóstico do hermafroditismo e da dificuldade em 

estabelecer uma distinção precisa do sexo de neonatos. O mesmo estudo,  

Mostra que no nascimento o clitóris é geralmente maior que o pênis, e muitas 
vezes dá margem a erros [...]. Em termos mais amplos, o triunfo, durante os 
primeiros trinta anos do século XIX, da embriologia da epigênese (a ideia de 
que as complexas estruturas orgânicas originam-se de visões indiferenciadas 
mais simples e não de identidades pré-formadas inerentes ao esperma ao 
óvulo) parecia enfraquecer a diferença de raiz e ramificação. [...]. Até a oitava 
semana as duas estruturas coexistem. (LAQUEUR, 2001, p. 207-208) 

 

Afirma-se nesse período que a mulher só existia em função do seu ovário, o 

que Laqueur considera irônico, pois a ovariectomia bilateral,28 amplamente difundida 

a partir da segunda metade do século XIX, com o objetivo de curar patologias 

consideradas comportamentais, entre elas a histeria, ninfomania, dores e incômodos 

referidos como banais, pois se acreditava que as origens desses ‘distúrbios’ se deviam 

ao útero.29 

Não há ilustrações comparáveis de cirurgias realizadas sobre o corpo do 

homem, pois o homem era considerado um ser perfeito. Segundo Laqueur (2001, p. 

214) para a medicina deste contexto, “os ovários não eram sacrossantos, como os 

testículos. (...). A justificativa em extirpação dos órgãos femininos era exorcizar os 

demônios orgânicos que ocasionavam um comportamento vulgar”.  

Estes estudos anatômicos e cirurgias reparadoras no corpo da mulher em 

muito se assemelha ao que ocorre na medicina atual com a mutilação da genitália em 

criança intersexo. Tanto naquele caso quanto na atualidade, a intenção desse 

procedimento é normatizar aquilo que em determinados contextos é considerado 

patológico e anormal.   

A questão importante, no entanto, não é simplesmente que eles vissem a 
mulher de uma forma especifica e considerassem o ovário uma fonte de 
doenças – cujas origens estavam maias na cultura que no corpo – mas que 
eles defenderam uma epistemologia que considerava a anatomia o 
fundamento para um mundo estável de dois sexos incomensuráveis. 
(LAQUEUR, 2001, p. 218) 

 
Esses procedimentos médicos, possui como única justificativa a adequação 

dos corpos a um modelo binário da sexualidade, marcadamente patriarcal, sendo 

irrelevante a satisfação sexual das pessoas mutiladas.  

                                                           
28 Retirada cirúrgica de ovários histologicamente saudáveis. 
29 Para Laqueur (2001, p. 214) “o número dessas operações também cresceu drasticamente, como na 
verdade cresceu o número de todas as operações no final do século XIX, especialmente depois da 
aceitação das técnicas assépticas de Lister”. 
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O poder do modelo anatomopatológico, que surgiu nos hospitais de Paris no 
final do século XVIII, encontrava-se na sua capacidade de afastar as 
diferenças individuais, afetivas e materiais, e perceber a essência da saúde 
ou doença nos tecidos orgânicos. A autopsia, e não a entrevista, era o 
momento da verdade; os cadáveres e órgãos isolados não podiam falar de 
prazeres. (LAQUEUR, 2001, p. 224)30 

 

Compreende-se então, que, pela conquista das mulheres via feminismo e a 

despatologização, essa ansiedade da medicina em perscrutar corpos, dirigiu-se as 

crianças intersexo. Como será visto no quarto capítulo desta tese, a principal luta do 

ativismo intersexo é para a proibição desses procedimentos cirúrgicos corretivos na 

genitália em seres que se encontram invulneráveis diante de uma moral social 

pactuada entre religião e medicina.  

Então, na leitura de Laqueur (2001) percebe-se que a intersexualidade é 

citada como hermafroditismo e androginia. A mesma nem mesmo deveria entrar no 

jogo do binarismo sexual homem/mulher. Assim, Laqueur elabora sua história da 

sexualidade a partir de uma concepção do calor dos corpos, uma crença 

mítica/religioso que perdurou da antiguidade grega ao cristianismo, até meados do 

século XVIII. Todavia a mudança iluminista sobre os corpos não significou algum novo 

status sobre a condição da mulher e demais ‘variações’ entre os dois sexos. A 

natureza e a biologia apresentaram-se como alternativa possível para reformular a 

concepção de mundo patriarcal, reforçando sua supremacia em valores revestidos de 

um simulacro científico. 

A seguir, apresentar-se-á a abordagem histórica da sexualidade de Michel 

Foucault. O filósofo francês elaborou três volumes, buscando refletir sobre como a 

sexualidade foi forjada a partir de concepções medicas, filosóficas e religiosa. 

 

2.2. Encaixotando Foucault 

  A abordagem da história da sexualidade de Foucault é marcada pela reflexão 

em três níveis. São eles: “A vontade de saber”, “O uso dos Prazeres” e o “Cuidado de 

sí”. A análise adotada aqui segue, por fins estritamente didáticos, a concepção original 

do autor.  

                                                           
30 A civilização, em todas as suas manifestações políticas, econômicas e religiosas, afasta a 
humanidade das ‘cenas e hábitos de obscenidade revoltante entre os povos bárbaros, cujas 
propensões não são reprimidas pelo cultivo mental’ a um estado no qual ‘os apetites corporais ou 
paixões sujeitos à razão, assumem um caráter mais suave, menos egoísta e mais elevado (TODD apud 
LAQUEUR, 2001, p. 225-226). 
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 Em sua primeira obra, “A vontade de saber”, aparece relacionada ao uso das 

palavras, falada ou escrita, sobre a sexualidade. Também revela a maneira como a 

mesma foi objeto da confissão da moral cristã ao consultório médico. O autor alerta 

que até o século XVII havia certa franqueza ao aborda as práticas sexuais e somente 

no século XIX um código de decência foi estabelecido atribuindo discursos de 

vergonha a sexualidade. A moral vitoriana teria forçado a sexualidade para o ambiente 

privado da família conjugal baseada na heteronormatividade. A sexualidade legitima 

é baseada na procriação e o quarto dos pais é o santuário de sua única expressão.  

O que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado não possui eira, 
nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo tempo expulso, negado 
e reduzido ao silêncio. Não somente não existe, como não deve existir e a 
menor manifestação fá-lo-ão desaparecer – sejam atos ou palavras. (Foucault, 
2012, p 10). 
 

 Algumas exceções eram toleradas, como o rendez-vous e a casa de saúde. 

A primeira como uma válvula de escape que absorvia o excesso da libido do homem 

e a segunda o lugar dos desviantes da norma, como os sodomitas e as histéricas.  

“Fora desses lugares, o puritanismo moderno teria imposto seu tríplice decreto de 

interdição, inexistência e mutismo” (p. 10) 

 Todo um sistema de repressão foi erigido em uma economia de gestos e 

palavras que se desenvolvia paralela a ordem burguesa e a emergência do 

capitalismo, fundando a relação entre sexo e poder. A sexualidade era considerada 

um tema vulgar, transgressor, fútil e grosseiro. A verdade sobre o sexo estaria nas 

formulações que os clérigos faziam da bíblia e os médicos alegavam enxergar na 

natureza: a procriação, a constituição da família e a hierarquia que está estabelecia 

entre a sociedade e o cosmo. As demais sexualidades periféricas eram associadas à 

danação, ao pecado e a doença. 

 Para Foucault, falar sobre sexo era da ordem das interdições, daí o 

surgimento da “Forma mais ardilosa ou mais discreta de poder”. Por que se falou da 

sexualidade, e o que se disse? Quais os efeitos de poder induzidos pelo que se dizia? 

Quais as relações entre esses discursos, esses efeitos de poder e os prazeres nos 

quais se investiam? Que saber se formava a partir daí? Em suma, trata-se de 

determinar, em seu funcionamento e em suas razoes de ser, o regime de poder – 

saber – prazer que sustenta, entre nós, o discurso sobre a sexualidade humana. Daí 

o fato de que o ponto essencial (pelo menos, em primeira instancia) não é tanto saber 

o que dizer ao sexo, sim ou não, se formular-lhe interdições ou permissões, afirmar 
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sua importância ou negar seus efeitos, se policiar ou não as palavras empregadas 

para designa-lo; mas levar em consideração o fato de se falar de sexo, quem fala, os 

lugares e os pontos de vista de que se difundem o que dele se diz, em suma, o ‘fato 

discursivo’ global, a ‘colocação do sexo em discurso’. Daí decorre também o fato de 

que ponto importante será saber sob que formas, através de que canais, fluindo 

através de que discursos o poder consegue chegar ás mais tênues e mais individuais 

das condutas. Que caminhos lhe permitem atingir as formas raras ou quase 

imperceptíveis do desejo, de que maneira o poder penetra e controla o prazer 

cotidiano – tudo isso com efeitos que podem ser de recusa, bloqueio, desqualificação, 

mas também, de incitação, de intensificação, em suma, as ‘técnicas polimorfas do 

poder’. Daí, enfim, o fato de o ponto importante não ser determinar se essas 

produções discursivas e esses efeitos de poder levam a formular a verdade do sexo 

ou, ao contrário, mentiras destinadas a ocultá-lo, mas revelar a ‘vontade de saber’ que 

lhe serve ao mesmo tempo de suporte e instrumento. 

 Foucault (2012) alerta que o sexo tem sido “proibido, bloqueado, mascarado 

e desconhecido” desde a época clássica. Todavia o filosofo francês aponta que na 

modernidade erigiu-se um sistema de repressão enquanto elementos negativos: 

‘proibições, recusas, censuras, negações, agrupados em um mecanismo central 

destinado em uma “colocação discursiva, numa técnica de poder, numa vontade de 

saber que estão longe de se reduzirem a isso”. Essa repressão Foucault denomina de 

“hipótese repressiva”.  

 A hipótese repressiva estimularia o falar sobre o sexo e esta fala ganha um 

valor mercantil. Certos psicólogos, por exemplo, são pagos para ouvirem falar da vida 

sexual dos outros. Concomitantemente essa hipótese repressiva faz-se acompanhar 

de uma forma de pregação, afirmando que a sexualidade reprimida é acompanhada 

de um discurso destinado a dizer a verdade sobre o sexo.  É nesse discurso que se 

elabora uma elaboração técnica de poder e numa vontade de saber. Todavia Foucault 

(2012) aponta que desde o século XVIII há uma proliferação de discursos sobre o 

sexo, veiculados através da igreja, da família, da escola e do consultório médico. 

Essas instituições, nessa perspectiva, visavam o controle do indivíduo e da população.  

 Falar sobre sexo tornava-se necessário como elaboração de algo a ser gerido 

de acordo com a funcionalidade da procriação, regulando-o de acordo com a potência 

do estado moderno revelado pelas estatísticas censitárias que apontavam o 
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crescimento da população como um problema econômico e político, analisando as 

taxas de mortalidade e natalidade, a idade de casamento, a precocidade e a 

frequência das relações sexuais e a maneira de torna-las fecundas ou férteis de 

acordo com a administração do estado sobre o fluxo de capitais e a estimativa de 

controle populacional. O discurso sobre o sexo seria, portanto, necessário na 

produção de uma sexualidade economicamente útil.  

 A sexualidade da criança torna-se objeto de investigação de pedagogos e 

uma série de regulações visam controlar a masturbação. A psiquiatria estabelece-se 

como ciência médica que estabelece o que são perversões sexuais. Ambas assinalam 

os incessantes perigos que ameaçam a sociedade burguesa, por isso a necessidade 

de incitar cada vez mais o “falar sobre o sexo”. Tanto o exame médico quanto o 

controle familiar visam o constante vigiar e reprimir as sexualidades desviantes, 

funcionando como mecanismos de incitação a falar sobre sexo, fundindo o prazer ao 

poder. 

A proliferação das sexualidades por extensão do poder; majoração do poder 
ao qual cada uma dessas sexualidades regionais dá um campo de 
intervenção: essa conexão, sobretudo a partir do século XIX, é garantida e 
relançada pelos inumeráveis lucros econômicos que, por intermédio da 
medicina, da psiquiatria, da prostituição e da pornografia, vincularam-se ao 
mesmo tempo a essa concentração analítica do prazer e essa majoração do 
poder que o controla. Prazer e poder não se anulam; não se voltam um contra 
o outro; seguem-se, entrelaçam-se e se relançam. Encadeiam-se através de 
mecanismos complexos e positivos, de excitação e de incitação. 
(FOUCAULT, 2012, p. 47) 
 

 Nesse sentido, Foucault (2012) elabora outra nova hipótese sobre a 

sexualidade humana, afirmando que as sexualidades são socialmente construídas. 

 Para Foucault (2012), os séculos XVI e XVII no Ocidente produziram uma 

multiplicação de discursos sobre o sexo, esquadrinhando-o e definindo-o. Essa 

multiplicação de discursos, visando produzir verdades sobre o sexo, entretanto, 

acabaram por ocultá-lo com o advento de mecanismos comprometidos com o 

evolucionismo e com os racismos oficiais. Esse projeto, caracterizado por um 

higienismo da sociedade vitoriana alia-se ao emergente projeto cientifico de 

racionalismo cuja maior expressão sobre o sexo é a medicalização da sociedade.  

 Com aparente aura de neutralidade cientifica, o discurso médico visa a 

construção de verdades sobre a sexualidade. Todavia esse discurso estava atado a 

uma moral asséptica do sexo em intima conexão com noções de pecado e patologia. 
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A medicina do sexo associou-se a uma visão evolucionista da biologia e da 

reprodução, ganhando notoriedade nas academias, legitimando-se socialmente.  

 A partir dessa formulação histórica, Foucault ira contrapor dois conceitos de 

sexualidade: o ars erótica e o scentia sexualis. O primeiro refere-se a visão de 

civilizações clássicas da antiguidade, como China, Índia, Etrúria Grécia e Roma, 

sociedades que se baseavam na prática do prazer formulando a partir dela mesma 

reflexões filosóficas sobre o sexo. A segunda, com origem na confissão cristã, 

encontra sua forma acabada no relato de sintomas físicos ou mentais nas clinicas 

médicas.  

 A confissão torna-se assim uma característica central na produção de saberes 

sobre o sexo, tendo em vista a internalização no Ocidente a narrar tudo, expondo seus 

desejos e prazeres. Quem escuta a confissão torna-se mais que um confidente, pois 

que elabora a partir da confissão um discurso cientifico que redime, condena e 

humilha. Assim uma relação de poder estabelece-se e extrapola do limite religioso 

para a configuração de verdades cientificas. 

 A sexualidade quando difusa e desviante da norma do casal heterossexual 

constituinte da família representa um sério perigo à sociedade. Todas as sexualidades 

periféricas tornam-se clandestinas, obscuras e, portanto, patológicas. Os médicos 

usurpam o status quo da autoridade eclesiástica, tornando-se os novos interpretes 

das verdades sobre o sexo.31 

 Desse modo solidifica-se a constituição de dispositivos que visem isolar da 

sociedade as pessoas que apresentem comportamentos desviantes da norma, 

visando estudá-las e emitindo diagnósticos e discursos a partir da confissão e da 

reação a tratamentos médicos a partir da medicalização dos corpos. Coloca-se em 

funcionamento uma rede sutil de saberes, prazeres e poderes.  

 O sexo compreendido pela ótica médica do século XIX é uma força selvagem 

que precisa ser domesticada e enquadrada nos valores morais da sociedade 

ocidental. Desse modo uma jurisdição é elaborada para conter a selvageria e a 

imoralidade presente nas sexualidades desviantes, controlando e normatizando o 

desejo e o poder.  

Dizendo poder, não quero significar ‘o poder’, como um conjunto de 
instituições e aparelhos garantidores da sujeição dos cidadãos em um estado 
determinado. Também não entendo poder como um modo de sujeição que, 

                                                           
31 Foucault detecta que desde o século XVI esse rito da confissão desloca-se do sacramento da 
penitencia migrando para pedagogia e por fim chega à medicina e a psiquiatria. (Foucault, 1999. p. 67) 
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por oposição à violência, tenha a forma de regra. Enfim, não o entendo como 
um sistema geral de dominação exercida por um elemento ou grupo sobre o 
outro e cujos efeitos, por derivações sucessivas, atravessem o corpo social 
inteiro. A analise em termos de poder não deve postular, como dados iniciais, 
a soberania do Estado, a forma da lei ou a unidade global de uma dominação; 
estas são apenas e, antes de mais nada, suas formas terminais. Parece-me 
que se deve compreender o poder, primeiro, como a multiplicidade de 
correlações de forças imanentes ao domínio onde se exercem e constitutivas 
da sua organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos incessantes 
as transformas, reforça, adverte; os apoios que tais correlações de força 
encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ou ao contrário, 
as defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias 
em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma 
corpo nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais 
(FOUCAULT, 1999, p 88/89). 

 
 As relações de poder, para Foucault, são dinâmicas, mantendo ou destruindo 

grandes sistemas de dominação social. Segundo este autor, essas dinâmicas 

possuem inúmeros pontos de resistência que são ao mesmo tempo alvo e apoio. 

Essas resistências são sempre vistas em sua pluralidade.32 

 Em a História da Sexualidade I – A vontade de saber, Foucault aponta que o 

cenário no final do século XVIII era bastante promiscuo. As sexualidades periféricas, 

como o sexo entre dois homens ou entre duas mulheres, eram consideradas um delito 

grave. Os tribunais condenavam essas práticas como um crime contra a natureza. 

Nesse contexto, a medicina e o direito tomam o lugar que a igreja havia ocupado na 

Idade Média. A classificação das sexualidades periféricas produz novas 

especificações sobre os indivíduos. O autor silencia sobre o hermafroditismo, todavia 

a sodomia emerge como uma espécie de androgenia. Através de confissões e de 

confidencias, a medicina e o direito intervêm para apartar as pessoas desviantes, de 

má conduta, da sociedade funcional reduzida no casal homem/mulher. Todavia a 

ênfase no casal heterossexual fez emergir grupos com elementos múltiplos, 

distribuídos em torno de uma ideia de poder hierarquizada.  

 Foucault identifica nesse processo a hipocrisia da sociedade burguesa, tendo 

em vista que esta apenas se afirma quando faz proliferar grupos marginais, 

possibilitando uma germinação perversa e criando uma variedade de patologias como 

o sodomita, o onanista e a histérica, a ninfomaníaca e o bestializado, por exemplo. 

                                                           
32 Para uma metodologia de analise Foucault sugere quatro “prescrições de prudência”: 1ª) regra de 
imanência: a produção de saberes relaciona-se com relações de poder; focos de saber/poder. 2ª) regra 
de variação contínuas: as relações de poder não são estáticas; não há dualidade opressor/oprimido. 
3ª) regra de duplo condicionamento: os focos locais de poder são condicionados por estratégias globais 
e vice-versa, ambos se apoiando mutuamente um no outro; e 4ª) regra de polivalência tática dos 
discursos: o discurso não reflete a realidade, o poder e o saber se articulam no discurso.  
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Para Foucault o surgimento das perversões não é apenas moralizante, mas, 

sobretudo um produto da interferência do poder pela perspectiva da sociedade 

vitoriana. Ao longo do século XIX, a sexualidade está condicionada aos saberes da 

medicina e do direito que impõe um sistema de regras cheio de obstáculos morais. 

Concluindo, Foucault considera a história da sexualidade como uma história de 

discursos sobre o sexo, gravitando em torno em táticas de poder. O sexo é, portanto, 

imbricado em significações que fluem da moral cristã ao gabinete do médico e pôr fim 

ao tribunal. Talvez o caso mais celebre desse processo tenha sido adotado sobre o 

julgamento do dramaturgo Oscar Wilde, sentenciado a dois anos de prisão sob 

trabalho forçado e o banimento do mesmo da sociedade inglesa.33 

 Foucault, portanto, demonstra que a aparente liberdade em falar sobre sexo 

esconde uma perversa interdição. A confissão, portanto, é um instrumento de 

manipulação, pois todo um código de etiqueta foi construído e era continuamente 

acionado quando a suposta liberdade da palavra inclinava-se a promiscuidade e ao 

ridículo. Falar sobre sexo, portanto era permitido, desde que não infringisse as regras 

do decoro. Daí herdou-se uma serie de tabus 34 inviabilizando e silenciando sobre 

vários temas como é o caso do hermafroditismo, ou melhor dizendo, da 

intersexualidade.  

 Em “História da sexualidade II – O uso dos prazeres”, Foucault (2012) aponta 

uma mudança em sua pesquisa:  

Meu proposito não era o de reconstruir uma história das condutas e das 
práticas sexuais de acordo com as formas sucessivas, sua evolução e 
difusão. Também não era minha intenção analisar as ideias (cientificas, 
religiosas ou filosóficas) através das quais foram representados esses 
comportamentos.35 
 

 O autor deixa evidente que seu objetivo não é fazer uma genealogia do 

comportamento, mas uma experiência do pensamento em ética contemporânea, 

tratando do sujeito do desejo. Alerta que a condição do homem enquanto sujeito não 

é marcado por uma essência fundamental. Detendo-se particularmente na noção de 

sexualidade, Foucault resolve estudar o sujeito de desejo e sua evidência familiar, 

analisando o contexto teórico e prático ao qual a noções de sujeito e de desejo estão 

                                                           
33 Oscar Wilde foi julgado por crime de pederastia em 1895. Após cumprir pena exilou-se na França 
onde as leis eram mais brandas. Faleceu em 1900. 
34 Emblemático desse silenciamento é a frase “O amor que não ousa dizer seu nome”, proferida por 
Oscar Wilde na ocasião de seu julgamento. 
35 FOUCAULT, M. História da Sexualidade 2: O uso dos prazeres.  São Paulo: Graal, 1999. p.9. 
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associadas. Por isso formula a questão: “para compreender de que maneira o 

indivíduo moderno podia fazer a experiência dele mesmo enquanto sujeito de uma 

‘sexualidade’, seria indispensável distinguir previamente a maneira pela qual, durante 

séculos, o homem ocidental fora levado a se reconhecer como sujeito do desejo” 

(ibidem, p. 12).  

 Foucault (2012) desconfia das palavras, pois as mesmas tornam-se 

nebulosas, omitindo a essência de sua significação. Para o autor o termo sexualidade 

não marca a brusca emergência daquilo a que se refere, sendo que o mesmo foi 

apropriado imediatamente pelos três campos de saber/poder: religioso, biológico e 

jurídico. Em seguida o termo ramificou-se aos demais campos de saber, como a 

pedagogia. O termo sexualidade é apreendida enquanto conduta, é produzida. O 

mesmo vale à palavra sexo. Portanto ambos são produzidos e na sua genealogia 

referem-se a ordem do discurso.36 

 De posse do conceito de sexualidade, o poder enuncia sua estratégia de 

controle do indivíduo e da população. Desse modo objetiva o controle do erotismo 

localizado e determinado pelo discurso. Retomando a hipótese repressiva pela qual a 

sexualidade é reprimida pelo sistema, Foucault (2012) nega-a, pois para ele a 

sociedade capitalista liga prazer e poder, entendendo que a mecânica do poder será 

ou não repressiva dependerá da forma teórico-metodológica escolhida: “Através de 

quais jogos de verdade o homem se dá seu ser próprio a pensar quando se percebe 

como louco, quando se olha como doente, quando reflete sobre si como ser vivo, ser 

falante e ser trabalhador, quando ele julga e se pune enquanto criminoso? Através de 

quais jogos de verdade o ser humano se reconheceu como homem do desejo?” 

(ibidem p13).  

 O objetivo de Foucault (2012), portanto, é estudar um campo de historicidade 

complexo, percorrendo os caminhos pelo qual o indivíduo é chamado a se reconhecer 

como sujeito moral da conduta sexual. Interroga esse tema desde o pensamento 

grego até a formulação da doutrina cristã da carne, revelando que maneira essa 

subjetividade definiu-se e transformou-se. O uso dos prazeres irá revelar a 

constituição de um campo onde as escolhas morais são apreciadas, determinando a 

                                                           
36 Foucault diferencia entre discurso e ideologia, opondo os conceitos. Enquanto o discurso é aquilo 
que se diz, a ideologia é a idealização das coisas. 
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subjetivação enquanto substancia ética e na elaboração de uma teleologia da moral 

definida enquanto “estética da existência”. 

 Pensando o uso dos prazeres enquanto estética da existência, Foucault 

(2012) relaciona as relações que médicos e filósofos das sociedades clássicas 

percebiam como eixo dos prazeres do homem livre: relações com o corpo, relações 

com a esposa, relações com os rapazes e relações com a verdade. O autor demonstra 

como o amor aos rapazes cantado pelos gregos desloca-se à valoração do amor à 

esposa, recomendado pelos latinos. Esse deslocamento será apreciado pela moral 

católica que elegerá o casal homem/mulher como o cânone do amor cristão. Esse 

desdobramento da sexualidade em amor permeia a ligação desejo/verdade e a 

composição teórica foucaultiana em torno da tríade prazer/poder/saber.  

 Seguindo a lógica de Foucault (2012), compreende-se o sujeito como aquele 

que rompe o véu sobre o desejo, descobrindo a verdade sobre si mesmo. Essa busca 

da verdade gera poder sobre si mesmo, constituindo o sujeito como detentor da 

verdade e, portanto, apto enquanto cidadão livre da polis, modelo da sociedade. Para 

Foucault não há sujeito sem noção de poder. O domínio das paixões e da sexualidade 

é uma experiência singular que inclui a preocupação moral e o cuidado ético, 

formulando a arte da existência como uma prática que molda a si mesmo. 

 Partindo dos filósofos gregos e latinos, Foucault (2012) considera que a 

sexualidade nas civilizações clássicas era compreendida como uma escolha moral 

que não negava os prazeres, mas que recomendava moderação sobre as paixões. 

Contudo, a visão romana de valoração do amor entre o casal marido/esposa foi 

decisiva para o enaltecimento da heterossexualidade como base da família no 

Ocidente. Por outro lado, surge a associação cristã da pederastia 37 com o pecado e 

da tomada da castidade como um valor sobre a concupiscência da carne e da 

infidelidade. A partir daí pregou-se a abstenção e a austeridade sexual como um 

preceito moral em torno do sexo. A sexualidade não mais se desenvolvia pela 

temperança, mas pela interdição.  

 Foucault (2012) percebe a mudança sobre a lógica social do prazer a partir 

do momento em que o matrimônio - que na Grécia era uma prática menos nobre, 

                                                           
37 A pederastia era instituída na Grécia antiga. Entretanto era regida por um código de regras. Entre 
estas regras a permissão da relação afetiva entre um cidadão adulto e um jovem existia como base 
pedagógica entre o mestre e o discípulo. Por outro lado, era vergonhoso ao homem livre da Polis 
submeter-se passivamente, ser penetrado, por outro homem, qualquer que fosse a posição pessoal 
deste último (cidadão, escravo, estrangeiro ou um rapaz). 
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restrita ao aposento fechado da casa - torna-se a conduta amorosa mais honrosa pela 

própria privacidade do ato sexual. O elogio do amor público aos rapazes tornou-se, 

portanto vergonhoso e indigno. O deslocamento da côrte dos rapazes às mulheres é 

também um deslocamento de toda uma reflexão moral e de um ascetismo filosófico. 

Em ambos os casos o amor denota uma elaboração cultural baseado no isomorfismo 

da relação sexual centrada no homem adulto livre. Rapazes e mulheres ocupariam 

um status inferior, sendo, portanto, peças periféricas cuja alternação como objeto do 

desejo deve-se a estritos fatores históricos baseados em relações de poder.  

 É necessário frisar que essa colocação se apresenta bastante simplista 

quando pensada desprovida da dinâmica social que também levava em conta fatores 

econômicos, étnicos e etários. A prostituição, por exemplo, era apreciada nas 

mulheres, mas censurada nos rapazes, pois envolvia desigualdade na estrutura 

sexual de quem penetra e que é penetrado. Um rapaz honrado deveria desviar-se das 

investidas de um cidadão ou de uma mulher viúva. Uma das interdições que recaiam 

sobre os rapazes que sucumbiam ao prazer de um homem ou de uma mulher era a o 

veto a cargos públicos, tornando-se, portanto um paria.  

 Obviamente a sociedade grega foi mais tolerante que a cristandade sobre a 

pederastia. Demonstra também como a nova valoração do matrimônio propiciou um 

novo status social a mulher vista agora como companheira do homem e objeto de seu 

desejo e de seu amor. A abominação católica ao sexo que emerge no século IV acusa 

a sexualidade de corromper a alma, levando a perda da substancia vital do corpo. O 

sexo torna-se corruptível e imoral; uma ameaça constante a fidelidade, a temperança 

e a castidade. Esses princípios morais eram direcionados ao casal, mas sobre a 

mulher a interdição sexual era um domínio do homem.  

 A literatura clássica silencia-se sobre a presença de pessoas hermafroditas 

ou andróginas. Estas surgem apenas nas formulações míticas de gregos e romanos. 

Fontes indicam que uma criança andrógina quando nascia era imediatamente 

sacrificada. É essa a lição que aprendemos no Banquete de Platão quando 

Aristófanes dá a voz à sibila Diótima. A sábia fala que o amor surgiu a partir da 

existência de seres andróginos, separados pela determinação dos deuses e 

destinados a buscar suas metades para sempre pelo mundo na intenção de voltar a 

completarem-se.  
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 O andrógino/hermafrodita, portanto, borraria a lógica de poder tanto das 

civilizações clássicas quanto da cristandade. Se o mesmo havia em tempos míticos, 

ameaçado tomar o Olimpo, deveria ser exterminado e apenas sua reminiscência 

sendo considerada pela ameaça de sua existência. Sem medida, pois considerado 

um monstro, o andrógino torna-se um ser indomável e impossível de domesticação e 

civilidade. Não deixa de ser curioso que na atualidade as pessoas intersexo sejam 

consideradas como homossexuais e referidas como gays ou lésbicas. Isso demonstra 

a necessidade de cerrar o véu que paira sobre a intersexualidade.  

 No terceiro volume de sua história da sexualidade, Foucault (2012) aborda o 

tema “O cuidado de si”. Pensando no individuo a obra busca descrever o modo como 

o sujeito constrói sua identidade e direciona sua conduta. Nesse processo de 

constituição do sujeito da sexualidade, o indivíduo é pensado como constituído de 

conhecimento e de ação moral sobre si e sobre os outros. Foucault (2012) percebe os 

processos de subjetivação e objetivação em uma atuação interdependente resultando 

na transformação do ser humano em sujeito. A ênfase do sujeito recai sobre si mesmo, 

em sua relação consigo mesmo e esboçando um conjunto de técnicas que 

possibilitem a constituição do indivíduo como sujeito de sua própria existência.  

 Esse conjunto de técnicas é formulado como resultado de uma disposição de 

saberes e seu objetivo é instituir o sujeito como objeto de conhecimento. Essas 

técnicas estão organizadas em: tecnologias de produção, tecnologias de signos, 

tecnologias de poder e tecnologias do eu. A utilização dessas técnicas autoriza o 

sujeito reconhecer-se a si mesmo e relacionar-se com os outros e com o meio social 

no qual está inserido. Ao mobilizar essas técnicas, o homem almeja a transformação 

de si mesmo, objetivando determinados resultados que o satisfaça.  

 Foucault (2012) destaca que a constituição do sujeito está associada às 

condições de produção material, dos signos socialmente erigidos e das relações de 

poder estabelecidas entre as pessoas e as coisas. Somente a partir da intersecção 

das diversas tecnologias, a sexualidade emerge como uma das trajetórias percorrida 

pelo individuo em seu processo de subjetivação.  

 As práticas sexuais, segundo Foucault (2012), são utilizadas para constituir o 

indivíduo como sujeito do desejo. A sexualidade funciona então como um pano de 

fundo, cenário no qual o sujeito se movimenta. Esse cenário, intermediado pelo sexo, 

compõe-se de prescrições e interdições. Essas tecnologias do eu são 
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problematizadas a partir de dois princípios: “conhece-te a ti mesmo” e “cuida de ti 

mesmo”. A especificidade dessas técnicas, imersas na temática da sexualidade, 

apresenta-se como um ideal ético e estético, transformando a vivência em uma obra 

de arte.  

 Michel Foucault (2012) pensa a ética e a moral não necessariamente 

enquanto sinônimos. Em sua perspectiva a ética corresponde a maneira como o 

indivíduo constitui-se como sujeito moral, tecendo relações com um conjunto de 

regras e compelido a aplicá-lo. A moral, por sua vez, é compreendida como um 

conjunto de regras que institui um sistema de prescrições e de códigos de conduta 

que são apresentados ao indivíduo. Nesse sentido, Foucault (2012) pensa a ética 

como parte da moral. 

 A moral apresentada por Foucault (2012) em seu terceiro volume sobre a 

história da sexualidade é referente à moral da filosofia grega e latina, cujo ideal é 

conduzir a vida como uma obra-prima de arte, ou seja, uma estilística da existência 

intimamente relacionada à ética e a moral das civilizações clássicas. Colocar em 

prática essa estética da existência é inventar-se a si mesmo tendo como cenário o 

conjunto das diversas tecnologias, sobretudo a técnica do cuidado de si.  

 Entretanto as práticas de si não ocorrem separadas do contexto social, 

estando intimamente ligadas às demais tecnologias produzidas e veiculadas 

externamente ao sujeito. Desse modo o ideal ético derivado desses procedimentos 

encontra-se associado a saberes e a relações de poder. Pode-se inferir que o conceito 

de poder em Foucault (2012) é como uma força exercida sobre o estado ou a ação de 

um corpo. O poder sendo uma constância de ação sobre ações. Esse impulso de 

ações de poder – prescrições e orientações -  em torno do sexo e de suas implicações 

sociais e políticas, para Foucault (2012), descrevem o funcionamento do poder sobre 

a temática da sexualidade. 

 Resumindo, as técnicas de cuidado de si estão inseridas ao ser/saber e ao 

ser/poder, sendo o sujeito o produto dessa dinâmica triádica entre verdade, sabedoria 

e poder. A intersecção desses três elementos constitui a partir de processos 

simultâneos o sujeito enquanto sujeição e subjetivação. Foucault (2012), portanto, 

estabelece que cada indivíduo reconhece-se a si mesmo e ao mundo circundante em 

um jogo de verdade que estabelece conceitos de verdadeiro ou falso, correto ou 
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incorreto, adequado ou inadequado, almejando o que pode ser considerado como 

ética.  

 A percepção de si mesmo enquanto sujeito constitui-se na observação de 

práticas inventivas de si e da relação de si consigo mesmo, atentando para os 

sucessivos episódios de sua própria rotina, desvendando os jogos de verdade que 

elaboraram ou foram constituídas enquanto práticas do cotidiano.  

 Na elaboração do cuidado si a atividade essencial é o registro escrito sobre 

os acontecimentos do cotidiano, avaliando suas ações. Essa prática explicitaria tanto 

suas virtudes quanto suas falhas. Em um exame de consciência o exercício da escrita 

reativaria e recuperaria as normas conhecidas consideradas enquanto guia de 

verdades, mantendo o indivíduo em constante vigília sobre si mesmo e na sua relação 

com o mundo. Dentre as técnicas de si a correspondência ocuparia um lugar 

estratégico, mantendo a ligação do indivíduo com seu mestre que o aconselha na 

perseverança de hábitos saudáveis como modalidades de exercícios físicos, 

alimentação, interpretação dos sonhos, horários e estações, frequência às mulheres, 

cortejo aos rapazes e demais atividades públicas e/ou privadas.  

 O objetivo dessas cartas entre o mestre e seu discípulo tem como principal 

objetivo garantir que a honra do segundo se mantenha impoluta, garantindo a 

prosperidade sua e da restrita a cidade-estado. Essa técnica restrita ao homem livre 

letrado manteria ambos, redator e leitor, em contato constante com as 

prescrições/verdade de sua época balizando seus atos e pensamentos. Acatando ou 

não as prescrições, revelaria quanto o indivíduo processa a subjetivação.  

 Na cultura de si, as técnicas de produção, manipulação e transformação estão 

em evidência e atravessam a reflexão sobre todos os hábitos do cotidiano, 

atravessando, portanto, os assuntos relacionados ao corpo, às mulheres e aos 

rapazes. Sobre o corpo recomendam-se atividades físicas e alimentação de acordo 

com a natureza específica de cada caso.  

 Da importância das mulheres, os textos clássicos remetem às filhas dos 

cidadãos, cujas principais funções eram gerar uma linhagem forte e saudável tanto 

para o exército quanto para a administração da cidade-estado. Recomendava-se 

desviar-se de concubinas, prostitutas e escravas, evitando doenças38 e filhos 

                                                           
38 Com relação as doenças, também nesse grupo entrariam escravos, estrangeiros e homens livres 
promíscuos. 
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bastardos. Importante citar como o status da esposa modificou-se da Grécia à Roma 

clássicas. No “Dialogo sobre o amor” de Plutarco, Foucault (2012) observa que o 

“prazer pode integrar-se a um papel positivo na relação espiritual”. A esposa é cada 

vez mais percebida somente enquanto guardiã do lar e mais a companheira que 

orienta o marido tanto sobre a administração da casa quanto na tomada de decisões 

na área política da cidade-estado.  

Eros e Gamos, a força do amor e o vínculo conjugal em suas mútuas 
relações: tal é o tema do diálogo. A finalidade dos ritos religiosos que lhe 
servem de moldura é clara: que a potência de Eros, chamada a proteger o 
casal, triunfe sobre os desentendimentos das famílias, apazigue a discussão 
entre os amigos e assegure a felicidade das vidas conjugais. O objetivo 
teórico do debate é conforme a essa prática de devoção; ele a fundamenta 
na razão: mostra que o vínculo conjugal, mais do que qualquer outra relação, 
é capaz de acolher a força do Amor, e que este encontra, entre os humanos, 
seu lugar privilegiado no casal. (Ibidem, p. 194).  
 

 Sobre a frequência aos rapazes os textos apresentam certa ambiguidade. 

Havia um estimulo na relação entre o mestre e seu discípulo, tendo em vista a função 

estritamente pedagógica e essencial na formação de cidadania do mais jovem. No 

decorrer do avanço da cultura grega à cultura romana, o interesse pelos rapazes 

torna-se suspeito, notando sobre o discurso pederástico:  

É muito mais carregado, pretensioso e barroco do que aquele estoicizante, 
mais despojado, sustentado em favor das mulheres. A ironia final – 
Teomnestes lembrará que, no final das contas, em tudo isso, o que está em 
questão são os beijos, as carícias, as mãos que se desviam sob as túnicas – 

atingirá essencialmente o elogio do amor pelos rapazes. (ibidem, p. 210) 

 
 Essa suspeita revela a interdição sobre o amor aos rapazes que se estende 

além da puberdade dos mesmos, pois tornaria assimétrica a relação, tendo em vista 

que se trataria do afeto entre dois homens livres. A suspeita evidenciaria que, nessa 

relação duradoura, os papeis sobre atividade e passividade sexual, quem penetra ou 

quem é penetrado, haveria uma perda de status do indivíduo penetrado, denunciando 

o mesmo como inapto para exercício das funções administrativas. Mais evidente ainda 

é como a particularidade dessa relação, apesar do novo status adquirido pela esposa 

no mundo latino imediatamente precedente à cristandade, revela dados importantes 

de mudança de paradigmas. Primeiro que a novo status sobre a mulher refere-se à 

importância desta enquanto dama de uma elite social, presença importante na 

garantia da linhagem e da propriedade. Segundo, que a categoria geral de mulheres 

– escravas, prostitutas e concubinas – não usufruem, de modo geral, de nenhum 

privilégio na constituição política da sociedade. Terceiro, o homem livre que se deixa 
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penetrar por outro homem – seja este outro um cidadão, estrangeiro ou escravo – tem 

sua posição social questionada e é impedido ao exercício da função pública. É 

importante citar que o cidadão afeminado também se encontra inapto para as 

obrigações públicas.  

 Em uma sociedade onde a estratificação social torna-se cada vez mais 

complexa, marcada por elementos dualistas tais como homem/mulher, 

esposa/prostituta, virilidade/tepidez, opressor/oprimido, público/privado, 

penetrante/penetrado, livre/escravo e letrado/bárbaro é compreensível identificar não 

apenas os temores que seres andróginos/hermafroditas causariam à lógica dualista 

do poder. Assim compreende-se o sistemático silêncio sobre estes seres, seu não-

lugar. Sua epifania dá-se apenas na arte que evoca tempos míticos. 

 Foucault (2012), portanto, pensa sua história da sexualidade baseado no 

conhecimento sobre si mesmo, em busca de manter uma determinada dignidade no 

âmbito social, na vida pública e política. Em resumo, sua história da sexualidade 

revela-se como um encarar a vida como quem formula uma obra-prima de arte. Sua 

história da sexualidade é construída a partir do lugar social central dos homens livres, 

mesmo que permita espreitar sexualidades periféricas, como das mulheres e dos 

homossexuais.  

 Diferente de Foucault, Peter Stearns elabora uma história geral da 

sexualidade. O historiador britânico pensa na sexualidade da maioria das pessoas, 

levando em conta a dinâmica das relações entre classes e etnias raciais diferentes. A 

seguir veremos sua contribuição à nossa pesquisa. 

 

2.3. Assim caminha a sexualidade: A contribuição de Peter Stearns 

 A história da sexualidade de Stearns (2010) traça um panorama do tema tendo 

como foco principal o sistema de produção de riquezas e bens materiais. O autor 

elabora um amplo panorama de diversas sociedades do mundo, desde o advento da 

agricultura à urbanização e globalização contemporânea. Tendo a economia como 

pano de fundo de sua abordagem, visita contextos culturais e práticas sexuais 

distintas. É uma história a partir da atenção às classes sociais e padrões relacionados 

ao gênero, discutindo mudanças e continuidades históricas. Sua metodologia é a 

analise tanto de fontes textuais quanto visuais.  
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 Stearns inicia sua história da sexualidade lembrando que os sociobiólogos 

acrescentariam alguns outros elementos básicos à sexualidade humana. Estes 

apontariam que, entre os seres humanos como outros animais, existem significativas 

diferenças de gênero. Alguns afirmam que os homens, constantemente produzem 

novas quantidades de esperma durante seus anos férteis, sendo ‘naturalmente’ 

predispostos a ter mais relações sexuais, com o maior número possível de 

companheiras diferentes, espalhando sua herança genética; já as mulheres, por outro 

lado, com um acervo limitado de óvulos e o fardo de ter que carregar a cria antes e 

alguns anos depois do nascimento, acham importante limitar seus parceiros e se 

empenhar em assegurar a estabilização de sua prole. A partir desse argumento, 

Stearns considera a existência de uma distinção inata, que também terá implicações 

sociais: homens mais ávidos, mulheres mais reticentes. Isso talvez possa também 

ajudar a esclarecer, embora lembre que não seja desculpa ou justificativa, parte do 

uso da sexualidade para a dominação masculina, caso, por exemplo, dos abusos 

ostensivos sobre as mulheres em épocas de guerra ou desastres naturais.  

 Stearns (2010) lembra que historiadores argumentariam que o papel desse 

imperativo biológico não deve ser demasiado, uma vez que os indivíduos e as culturas 

podem introduzir, em qualquer padrão básico, diversas variantes. Todavia ressalta 

que essa norma não deve ser descartada, pois considera a biologia um fato 

significativo na constituição da cultura, sendo necessário tê-la em mente quando 

aborda-se a história da sexualidade. Para Stearns (2012), a fecundidade do homem 

geralmente dura mais tempo que a das mulheres, o que introduz algumas questões 

interessantes para a sexualidade na velhice. Enfim, para este autor a biologia insere 

na sexualidade humana importantes complexidades, o que, por sua vez, assevera que 

a história das atitudes e comportamentos sexuais seja complexa.  

 Afirma também que outras questões importantes são dignas de nota. Lembra 

que algumas autoridades científicas argumentam que 10% da população é 

‘naturalmente’ homossexual, o que é claro, é contestado por outras, sobretudo 

aquelas vinculadas a sistemas religiosos fundamentalistas, que consideram a 

homossexualidade uma questão de pecado ou aberração psicológica. Stearns (2012), 

nos prolegômenos de sua obra, cita uma única vez que um “número reduzido” de 

pessoas nasce com traços sexuais “incertos”, o que significa que muitas sociedades 
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se defrontam com a necessidade de definir o que fazer em tais casos, como definir e 

lidar com as pessoas que atualmente são chamadas intersexo.  

 Stearns (2012) ressalta que aqui, também um fenômeno padrão, em termos 

biológicos, exige uma variada gama de respostas culturais, que se modificam de um 

lugar para o outro e de uma época para outra. Defendendo certa determinação da 

biologia, cita o fato de que o cruzamento entre parentes próximos produz uma taxa 

mais alta de descendentes geneticamente “defeituosos” do que se verifica em 

relações sexuais de outra ordem, e, provavelmente, as primeiras sociedades 

registraram esses resultados; isso explica os muitos esforços para proibir contatos 

sexuais entre irmãos e parentes de primeiro grau. A decisiva interdição do incesto 

deve-se, portanto, a crença na geração de seres não capazes de coesão social, 

sobretudo quando se considera como as sociedades antigas fundaram-se sobre uma 

perspectiva do exército militar como aspecto essencial de manutenção civilizatória. 

Todavia essa questão bélica não bastou para que grandes civilizações do passado 

entrassem em colapso. Enfim, para este autor, a biologia entrecruza-se de 

importantes maneiras com a história da sexualidade humana e será uma considerável 

categoria de análise, mesmo quando mudanças estruturais no sistema de produção 

econômico são verificadas.  

 Colocada essa questão biológica da sexualidade, Stearns (2010) passa a 

examinar como a mudança da sexualidade humana na contemporaneidade deve-se 

também a fortes fatores sociais e econômicos, como a pressão populacional. Cita 

como novos dispositivos, como a pílula anticoncepcional, apontam cada vez mais para 

a adoção do sexo recreativo. Examina também como os papéis da mídia, da 

comunicação global e do comércio interagem no sentido dessa mudança, gerando 

novas ideias sobre direitos humanos, refletindo sobre temas tão atuais ao terceiro 

milênio, como a diversidade e a orientação sexual.  

 Na primeira parte de sua história da sexualidade, Stearns (2010) verifica as 

práticas sexuais anteriores à época moderna. Considera que grandes transformações 

na sexualidade estão vinculadas à ascensão da agricultura e depois, embora em grau 

menor, ao impacto das novas religiões. Aponta que nas sociedades primitivas há 

indícios de uma dominação masculina, mas que nestas há também amplos sinais de 

que as mulheres eram participantes ativas na sexualidade, detendo o próprio poder 

de barganhar, promovendo um conflito entre o reconhecimento do prazer sexual e o 
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interesse e a necessidade, em nome da ordem social e até mesmo da sobrevivência 

econômica, da introdução de normas regulatórias essenciais.  

 Voltando ao surgimento do homo sapiens por volta de 100.000, Stearns 

lembra que durante cerca de milhares de anos, a humanidade vivia em uma economia 

baseada na caça e na coleta em um estilo de vida nômade e em uma relação bastante 

estreita na sexualidade humana entre imperativos e possibilidades biológicas e 

restrições de estruturas econômicas particulares. Essas sociedades não estavam 

atormentadas com determinados aspectos da sexualidade que seriam vigorosamente 

debatidos por tipos humanos mais recentes.  

Duas grandes tensões parecem ter estado em ação nas sociedades 
caçadoras-coletoras: a primeira, expressa na arte e também em certos tipos 
de arranjos práticos, envolvia uma fascinante combinação entre a ênfase na 
sexualidade, bravura e proezas masculinas com uma tendência igualmente 
comum de borrar contornos de gênero em questões sexuais. A segunda, 
centrada na expressão sexual propriamente dita, tentava combinar um 
evidente deleite no prazer sexual com as necessidades de controle de 
natalidade. (STEARNS, 2010, p. 22/23) 

 

 Todavia, citando a arte primitiva, Stearns (2010) nos faz lembrar como os 

escultores do paleolítico frequentemente retratavam formas femininas que são 

tratadas por historiadores de arte como passivas e, em geral, desprovidas de rostos. 

Todavia, é bom lembrar que essa suposta passividade é discutível, pois deve-se levar 

em conta o caráter mágico das estatuetas femininas, em sua maioria encontradas em 

sítios dedicados à lavoura, o que sugere sua ativa presença metafórica de semente. 

Essas características reafirmariam a exuberância física das deusas da fertilidade, com 

avantajadas formas, bastante gordas, o que leva a suposição que a obesidade era 

vista como um atributo erótico, significando boa saúde e capacidade de gerar filhos. 

Em quase toda a arte do período, quando as estatuetas de mulheres eram 

representadas vestidas, fendas abriam-se, revelando seios e vagina, salientando 

como a sexualidade da mulher era centralizada em um erotismo de fecundidade.  

 Por outro lado, Stearns (2010) cita como as figuras masculinas são 

apresentadas com pronunciados aparatos fálicos, simbolizando como o potencial 

masculino também era importante, lembrando como a sexualidade estava no centro 

das questões rituais fundantes de sistemas sociais. Cita o mito da criação egípcio de 

2600 anos a.C., Atom, o deu sol, que ao se masturbar, ejacula criando o rio Nilo. 

Lembra também que durante o neolítico, em um mito sumeriano, o sêmen de um deus 

transborda em rios, criando o Tigre e o Eufrates. Ambas são indicações de criatividade 
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e força atribuídas ao poder masculino. Entretanto, na maioria das vezes, grupos 

coletores/caçadores produziram um variável arsenal imagético sexual ambíguo.  

 Essa ambiguidade buscava fundir os caracteres de fecundação para além do 

plano biológico humano, estendendo-o às demais elementos da natureza, como terra 

e água. Observações e antropológicas e arqueológicas demonstram que eram 

frequentes rituais de eonismo (cross-dressing) ou travestimos entre sacerdotes e 

sacerdotisas. Muitos grupos vinculavam significação espiritual a pessoas capazes de 

transcender os limites de gênero. Da mesma maneira, em alguns bandos, xamãs 

mantinham relações sexuais com homens e mulheres. O comportamento “de dois 

espíritos” era saudável e normal. Stearns (2010) lembra que em Moçambique, alguns 

dos garotos tratados como mulheres, enfeitavam-se com seios de madeira para 

entreter os homens e eram, portanto, vistos como detentores de poderes mágicos. 

Mais raramente, as meninas podiam ser incumbidas de vestir-se e agir como homens. 

A bissexualidade praticada abertamente também era comum. Entre nativos norte-

americanos, certas comunidades nativas realizavam, e ainda realizam, um rito de 

iniciação em que, ao primeiro sinal de puberdade, meninos eram encaminhados para 

pernoitar na casa de homens, onde um tio materno era encarregado de penetrá-los, 

de modo a torná-los fortes e enche-los de espermas para que se tornassem homens 

férteis e valorosos.  Ao que parece, muitos grupos de caçadores/coletores não 

impunham limites estritos entre o que na atualidade chamaríamos de características 

e comportamentos heterossexuais e homossexuais, demonstrando fascínio pela 

sexualidade e pelo poder que acompanhava a capacidade de combinar aspectos 

sexuais de ambos os gêneros.  

 Stearns (2010) cita a pesquisa de Margaret Mead no Pacífico Sul. A 

antropóloga norte-americana produziu elaborado estudo sobre adolescentes de 

Samoa e outras sociedades do Pacifico Sul, afirmando o papel predominante da 

cultura da determinação do comportamento sexual. Mead atacou particularmente a 

noção de que homens e mulheres tivessem diferentes necessidades sexuais ou que 

tivessem potenciais de prazer diversos. Argumentava também que a biologia era 

menos determinante que a cultura. A pesquisa de Mead centrou-se no estudo sobre 

meninas de Samoa, mostrando que a virgindade não possuía qualquer valor e que as 

mulheres jovens possuíam vários parceiros, demonstrando que a sexualidade 

humana não segue necessariamente um único padrão histórico. Stearns (2010) 
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considera que a pesquisa de Mead fazia afirmações generalizantes e que, 

posteriormente outros antropólogos apresentaram pesquisas que apontavam que 

muitas meninas mentiam para realçar suas proezas sexuais. Evidentemente que, 

mentindo ou não, a pesquisa revela que a sexualidade não se vincula a fatos históricos 

fechados e que relatos, verdadeiros ou não, demonstram quanto o dito revela sobre a 

capacidade humana de abstrair sobre normas sociais, criando possibilidades de 

subverter normas. Voltaremos à Margaret Mead quando abordarmos questões 

relativas aos feminismos mais à frente.  

 Stearns (2010) identifica a primeira ruptura na história da sexualidade com o 

surgimento da agricultura, por volta de 9000 a.C., entre o mar Negro e Mesopotâmia. 

Essa mudança na história humana promoveu a formação de uma sociedade 

sedentária, o que modificaria a estrutura da sexualidade. Os padrões agrícolas 

refletiram um novo conjunto de necessidades e oportunidades econômicas, e os 

efeitos demonstram o quanto a sexualidade humana torna-se flexível em face de 

novas conjunturas.  

 É necessário frisar que, como os registros desse período são escassos, a 

ciência utiliza-se da especulação e da inferência para levantar teorias que apontem 

às mudanças de condições de vida da humanidade. Como exemplo, a agricultura e o 

sedentarismo promoveram a adoção da residência fixa, onde grupos de famílias 

vivendo comunitariamente permitiu uma maior supervisão coletiva sobre o 

comportamento de modo geral e na sexualidade de modo particular. 

Historiadores já especularam que, com a propriedade, aumentou, por sua 
vez, a importância de se determinar a paternidade dos filhos. As sociedades 
agrícolas começaram a adotar medidas que ajudaram a asseverar a 
paternidade, por meio do desenvolvimento de novas regras para controlar a 
sexualidade feminina, o que, por sua vez, daria ensejo a diferenças evidentes, 
pelo menos no nível das regulações sociais, entre padrões sexuais aplicados 
às mulheres e aqueles aplicados aos homens. Todas as sociedades agrícolas 
tornaram-se, de certo modo, patriarcais – isto é, dominadas por homens (de 
pai para filho); e uma expressão fundamental do patriarcado foi o impulso de 
controlar a sexualidade feminina e diferenciar padrões de gênero. 
(STEARNS, 2010, p. 30/31) 

 Nesse caminho da especulação, utilizando de padrões sociais posteriores, 

Stearns (2010) cita estudo sobre hábitos sexuais dos norte-americanos em meados 

da década de 1940, revelando que ¼ de todos os homens das zonas rurais já tinha 

mantido algum tipo de atividade sexual com animais. A zooerastia era um fato nas 

sociedades agrícolas e levantou todo tipo de histórias envolvendo criaturas 

mitológicas metade humanas e metade animais (Stearns, 2010, p. 32). 
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 Ainda no campo da especulação, o autor (2010) acredita que as sociedades 

agrícolas criaram condições ao aumento da taxa de natalidade. A mais evidente 

implicação dessa mudança para a sexualidade foi a finalidade reprodutiva do sexo e 

um maior relevo dado a imagem da mãe e das ligações entre a fertilidade humana e 

a fertilidade do ciclo agrícola, como demonstra a arte indiana do século I a.C. Essa 

nova ênfase no sexo recreativo pode ter sido a desaprovação da masturbação, pois 

esta apontaria ao desperdício da semente humana. Esta consideração, acredita-se, 

está baseada no pensamento mítico e religioso que acreditava e continua a acreditar 

em uma lógica do “assim na terra como no céu”, onde o macro e o microcosmo 

estariam irremediavelmente atados.  

 Stearns (2010) considera ainda que a maior parte das sociedades agrícolas 

primitivas desenvolveu rituais com o intuito de estimular ou desestimular a fertilidade, 

levando sempre em conta o controle de natalidade e sua relação com a carência ou 

insuficiência de recursos materiais, sobretudo considerando a produção de alimentos. 

Então, seguindo este raciocínio, é lógico pensar no conhecimento de ervas que eram 

utilizadas para induzir o aborto.  

 Stearns (2010) infere que o interesse em proibir as relações sexuais entre 

parentes próximos é resultante da adoção do sistema agrícola que propiciou o 

sedentarismo e a vigilância sobre as pessoas que viviam em um sistema familiar 

comunal. Também nesse ponto muitas sociedades caçadoras/coletoras 

desenvolveram costumes, à medida que se verificou que o sexo entre pais e filhos ou 

entre irmãos resultava em prole deficiente. Porém as sociedades agrícolas, dispondo 

de mais expedientes para desenvolver regulação formal e enfatizar a reprodução, 

geraram leis e preceitos morais firmes contra o que agora passou a ser definido como 

incesto embora variasse a definição do grau de parentesco próximo. Stearns ainda 

alerta que abusos certamente continuaram sendo praticados, mas o enfoque básico 

tornou-se um padrão da ética sexual e, em geral, a lei vigente.  

 Inerente à promoção da agricultura, deu-se uma guinada no padrão, embora 

alicerçada em critérios provavelmente já presentes entre os grupos de caça e coleta: 

a variação do sexo de acordo com a estratificação social. Stearns (2010) acredita que 

a agricultura, uma vez que gerou mais excedentes do que as economias anteriores, 

propiciou às sociedades agrícolas, em geral, condições para o surgimento de 

desigualdades de classes. Uma minoria de pessoas, “tais como proprietários de 
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terras, mercadores, sacerdotes ou funcionários, passou a ter acesso a padrões de 

vida impossíveis para os camponeses comuns, ainda que, às vezes, surgissem 

gradações também entre os camponeses, com base na posse de terras”.  

 A diferença de classes, alçou privilégios às classes detentoras da terra, do 

comércio, da religião, vistas agora como seres de uma estirpe superior e que 

passaram a desfrutar de oportunidades sexuais bastantes diferentes daquelas 

disponíveis para a massa geral da população, incluindo mais uma vez no caso dos 

homens, um número maior de parceiras sexuais. Stearns (2010) alude a essa questão 

por suposição, tendo em vista que a heterossexualidade é percebida como um padrão 

que se afirma como hegemônico no desenvolvimento da história, considerando 

evidentemente a oficialidade desta ciência e eclipsando outras possibilidades sexuais 

além daquilo que nos parece a própria norma. Tendo em vista esta observação, o 

ponto de partida biológico do autor também é mapeado pelo o que a história considera 

normalidade, descartando e condenado o que poderia à luz de uma visão mais diversa 

da sexualidade, orientações e corpos que não se encaixam na heteronormatividade, 

como é o caso da pederastia ateniense ou o silenciamento sobre tipos que escapam 

da binariedade homem/mulher, como é o caso dos intersexuais.  

 A observação do parágrafo anterior fornece uma reflexão sobre o tema da 

violência sexual, não apenas limitando essa ao tema do estupro ou a prostituição, 

como trata Stearns (2010). O autor aborda as sociedades agrícolas como aquelas que 

realçaram de maneira inaudita essas duas formas de violência, silenciando sobre atos 

e corpos que subvertem a regra da heterormatividade.   

 Seguindo estritamente o raciocínio de Stearns (2010) sobre a violência, com 

o advento das sociedades agrícolas a definição de estupro ficou mais evidente, seja 

por parte de leis religiosas ou do poder constituído, seja por reações de gênero que 

então surgiram. O autor também considera possível que, à medida que as sociedades 

agrícolas estendiam a prática da escravidão e ampliavam a desigualdade social, ao 

mesmo tempo em que colocavam novas restrições ligadas à sexualidade respeitável, 

tenham acabado aumentando o fenômeno do estupro. É necessário frisar que Stearns 

(2010) lembra da existência de registros que apontam que as mulheres também 

poderiam lançar-se sobre homens em uma ofensiva de sedução ou estupro. 

 Stearns (2010) também considera que as sociedades agrícolas engendraram 

a prática da prostituição. Possíveis restrições ao sexo pré-marital e extraconjugal 
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criaram o contexto em que a prostituição pôde surgir. Em termos mais básicos, a 

crescente especialização da economia, em última instância contendo a introdução do 

dinheiro, estabeleceu condições em que mulheres podiam vender serviços sexuais. O 

autor lembra que ocasionalmente homens também se prostituiam. Considerando que 

a prostituição é consequência da sociedade de classes e sua natureza recreativa, é 

possível conjecturar que a presença de pessoas intersexuais em classes sociais 

inferiores também poderão ter sido utilizadas no comércio sexual. Se a zooerastia era 

praticada por 1/3 da população masculina norte-americana na primeira metade do 

século XX, considerar a presença de intersexuais nas sociedades primitivas parece 

algo provável, sobretudo quando a especulação é lançada como método científico.  

 Atendo-se à história da sexualidade de Stearns (2010), é considerar as 

sociedades primitivas pela lente da contemporaneidade, quando a heterormatividade 

estabeleceu-se como uma forma padrão das relações sexuais. Por isso Stearns 

(2010) considera que as prostitutas talvez fossem as únicas mulheres independentes 

da dominação masculina, no controle da própria sexualidade. A Grécia clássica 

formalizou muito bem a instituição da prostituição. Entretanto é necessário lembrar 

que o comércio do sexo deve ser pensando considerando que a diversidade de 

prostitutas e prostitutos, desde aquelas pessoas livres que comercializavam favores 

sexuais até aquelas prisioneiras e espólios de guerra, escravizadas, sem esquecer a 

presença de estrangeiros e estrangeiras que transitavam entre as sociedades antigas 

e movimentavam o comércio de bens, inclusive de bens sexuais.  

 Stearns (2010) também compartilha da teoria que a origem a prostituição pode 

ter tido uma aura de prestígio relativamente elevada, em virtude de associações com 

deuses e deusas. Mesmo no antigo Israel há algumas evidências de ‘prostitutas 

sagradas’ que trabalhavam nos templos reencenando alianças divinos.  

 Quando os textos sagrados são estudados há toda uma série de códigos que 

devem ser levados com minuciosa atenção. Stearns (2010) cita que as leis assírias 

faziam distinções entre prostitutas e as outras mulheres. As meretrizes, por exemplo, 

não podiam cobrir o rosto com véu, o que era exclusividade das mulheres respeitáveis. 

O autor lembra que qualquer que fosse seu status, as meretrizes efetivamente 

constituíram um grupo reconhecido nas sociedades agrícolas, oferecendo seus 

serviços. Cita a palavra suméria para prostituta, kar.kid, como o termo que aparece 

na primeira lista conhecida de ocupações humanas, por volta de 2400 a.C., ao lado 
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de profissões como sacerdotes e, em outro ponto na mesma lista, prostitutos e 

transexuais do sexo masculino, citados junto a artistas.  

 Após refletir sobre a antiguidade estritamente arcaíca, Stearns (2010) resolve 

abordar a sexualidade no período clássico. Afirma que entre 1000 a.C. e 500 d.C., 

grandes civilizações clássicas floresceram no Oriente Médio, no Mediterrâneo, na 

China e na Índia. Sua expansão territorial acompanhou-se de intenso 

desenvolvimento cultural e mercantil. Cada civilização clássica gerou uma identidade 

própria como parte de uma herança cultural. Cada uma delas constituiu um enfoque 

distinto sobre a questão de gêneros, a expressão estética da sexualidade e 

comportamentos particulares, tais como a homossexualidade.  

 Stearns (2010) considera crucial reconhecer que as civilizações clássicas não 

constituíram um período de mudanças fundamentais na sexualidade. Cada uma delas 

continuou lidando com elementos já introduzidos anteriormente pelas necessidades e 

oportunidades de uma economia agrícola, noções que elas refinaram e aos quais 

adicionaram novas especificidades. É o que se verifica, por exemplo, nas mudanças 

na forma com que gregos e romanos passaram a ver a homossexualidade. Autor 

continua chamando homossexualismo.  

 As maneiras de encarar a sexualidade compuseram uma parte vital da 

essência de cada civilização, e de como cada uma formou expressões características 

no âmbito do contexto comum de uma economia agrícola. No caso da China, Stearns 

(2010) considera que o alvorecer da sociedade de classes evoluiu com a dinastia 

Zhou, a partir de meados de 1050 a.C., sobretudo com o advento de formas políticas 

mais estritas, com o aparecimento das instituições duráveis do Império Chinês e sua 

burocracia. A introdução do confucionismo, sob Zhou, seguida da maior anuência dos 

valores confucianos durante a dinastia Han (202ac e 220dc) não apenas 

pronunciaram valores políticos e sociais mais nítidos, mas tiveram implicações diretas 

para os padrões sexuais.  

 Desde a dinastia Zhou houve uma forte apreciação do prazer sexual, e não 

simplesmente do sexo com fins reprodutivos. A capacidade de potência e façanhas 

sexuais eram bastantes apreciadas. Mesmo no âmbito privado, esperava-se que o 

marido tivesse múltiplas esposas e concubinas, sendo que o desejo e o prazer da 

mulher eram extremamente levados em conta. Os orgasmos tanto do homem quanto 

da mulher eram descritos em termos de fogo e água, respectivamente.  
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 É importante salientar que as ligações com a religião também figuravam com 

destaque, como era comum nas primeiras civilizações. A profícua produção de 

poemas mais antigos sugere quanto a cópula era simbolizada em imagens que 

remetia a relação entre a humanidade e as divindades.  

 A China lançou os primeiros manuais sexuais conhecidos. Sua pornografia 

era explícita e direcionada tanto para mulheres quanto para homens, assinalando a 

considerável equiparação sexual de que desfrutavam as mulheres nas formulações 

chinesas iniciais. Entretanto o material estava disponível somente para uma minoria 

erudita.  

 Com o confucionismo surgiram novos receios acerca de desvios 

comportamentais tais como o incesto. A prostituição fazia parte da diversão e 

recreação dos homens de todas as classes sociais. Os prostíbulos ou ‘casas de 

meninas cantoras’, ofereciam bebida, comida e diversas formas de entretenimento. 

 O contraponto entre prostituição e respeitabilidade das mulheres educadas 

para o casamento exigiu uma regulação da sexualidade feminina e a mesma foi 

desenvolvida com o tempo. A virgindade das meninas era resguardada pelos pais, 

pois sua perda poderia arruinar as chances de matrimônio e o comportamento das 

esposas era vigiado em função da fidelidade e da patrilinhagem.  

 Sob influência do confucionismo, os abusos e excessos foram condenados. 

Desde a dinastia Zhou recomendava-se insistentemente a moderação em nome da 

boa saúde. Esse tema lembra que a abordagem de Foucault sobre a sexualidade 

mediterrânica antiga não era uma característica estritamente ocidental. E essa 

similaridade também era válida para a homossexualidade masculina. Há relatos de 

alguns imperadores particularmente criativos que se deliciavam com o comportamento 

homossexual. A homossexualidade era considerada normal, não dispondo de muitas 

recomendações sobre sua efetiva incidência.  

 Stearns lembra que a cultura de eunucos surgiu como punição para 

condenados por crimes de traição, sobretudo pela alta valoração que o povo chinês 

valorizava em grande medida a potência sexual masculina e a importância do 

esperma, o castigo era particularmente humilhante. No período Han havia cinco mil 

eunucos desfrutando de considerável prestígio e poder e sua ocupação mais óbvia 

era vigiar o harém imperial. Muitos pais vendiam seus filhos para essa finalidade, o 

que era mais economicamente lucrativo do que o trabalho no campo.  
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 Sobre a literatura erótica, o autor lembra que muitos livros e manuais sexuais 

foram publicados durante a dinastia Han, preservando a tradicional ênfase no yin e 

yang como equilíbrio entre os orgasmos masculino e feminino. Além disso, a religião 

taoísta propiciava algumas alternativas às normas enfatizadas pelo confucionismo, 

atribuindo poderes místicos à união sexual e priorizando – mais que o confucionismo 

– as necessidades emocionais e físicas das mulheres.  

 Mesmo que uma linha consideravelmente firme separasse as mulheres 

respeitáveis das não respeitáveis, não era incomum que uma prostituta pudesse ser 

escolhida e alçada à condição de concubina. O fascínio das prostitutas poderia, vez 

por outra, eclipsar a posição social das mulheres respeitáveis, submetidas que eram 

a uma rigorosa regulação em termos de sexualidade. Os homens, principalmente os 

mais afortunados e das classes mais respeitáveis, tinham muito mais válvulas de 

escape e meios para dar vazão a suas necessidades sexuais que as mulheres, graças 

à disponibilidade de diversos parceiros e prostitutas. Stearns lembra que o interesse 

no prazer sexual – por vezes tendo como alvo ambos os gêneros – era tema 

razoavelmente público e notório. Entretanto o autor silencia-se totalmente com relação 

à presença de pessoas intersexuais na China clássica, o que indica que suas fontes, 

sejam estas a religião, as leis ou as artes, considerava o tema um grande tabu.  

 Se Stearns (2010) cala-se sobre a intersexualidade, por outro lado revela que 

a pressão do excesso populacional, em relação aos recursos disponíveis, já pairava 

sobre a China clássica, sendo que o infanticídio era a solução comum para solucionar 

os casos de filhos não desejados. Talvez por isso a China atual tenha uma rígida 

política de controle de natalidade. Seguindo o raciocínio metodológico especulativo 

do autor em abordar a história antiga, não seria imprudente inferir que crianças 

intersexo seriam assassinadas nas horas seguintes ao nascimento.  

 Quando aborda a Grécia e a Roma clássicas, Stearns (2010) pontua como a 

civilização mediterrânica gerou muitos precedentes para as sociedades futuras, do 

Oriente Médio, Leste Europeu a Europa Ocidental, ainda que, na esfera sexual, muitos 

padrões típicos tenham sido substancialmente alterados pelos desdobramentos 

religiosos subsequentes. Os valores e regulações helênicos empenharam-se 

sobremaneira para lidar com o anseio agrícola comum de manter controles 

apropriados sobre a sexualidade da mulher. Obviamente, como acontecia em todas 

as sociedades agrícolas, os matrimônios eram baseados em arrumações econômicas, 
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como trocas de propriedades entre as classes mais altas, supervisionadas pelos pais. 

O critério da atração sexual era quase que inteiramente anulado. O propósito principal 

do casamento, além da atividade econômica, era a geração de crianças, o que 

condicionava profundamente as atitudes do sexo marital e a definição de 

respeitabilidade feminina. Como consequência direta, a cultura mediterrânica 

enfatizava oficialmente a monogamia.  

 Pelo indicado acima, as civilizações clássicas do Mediterrâneo, valorizavam 

extremamente o controle e a reclusão das mulheres e, antes do casamento, a 

virgindade. Algumas mulheres operavam como assistentes de atividades religiosas, o 

que valia como meio de reforçar sua abstinência sexual. As meninas, em sua maioria, 

se casavam muito jovens e, pelo menos nas famílias respeitáveis, eram mantidas em 

rigoroso confinamento.  

 Stearns (2010) também reforça o quanto, na cultura grega, as mulheres 

ocupavam posição de considerável desmoralização e eram vistas como criaturas 

libertinas e imorais por natureza, portanto, necessitando da autoridade externa 

masculina. A mulher ideal deveria realçar a castidade e a devoção à maternidade. Por 

isso o enclausuramento e a ostensiva vestimenta eram enfatizados sobre as mulheres 

consideradas respeitáveis, o que contrastava com o maior número de oportunidades 

que os homens possuíam. Essa diferença é altamente saliente nas artes visuais, 

tendo em vista como estas valorizavam a nudez substancial ou total dos atletas e 

cobriam as sacerdotisas dos pés à cabeça.  

 Obviamente que as mulheres não aceitavam de pleno acordo e de bom grado 

a lugar que lhes era atribuído e alguns grupos de mulheres respeitáveis podem ter 

explorado alternativas sexuais. Por volta de 500 a.C., surgiu na região de Mileto uma 

indústria de manufatura de ‘consolos’ ou pênis artificiais. Tendo em vista que a postura 

grega acerca da sexualidade e do gênero se manifestava por meio de atitudes 

intensamente punitivas em relação ao adultério, sobretudo uma vez que a esposa 

devia ao marido completa fidelidade sexual. O caráter de crime gravíssimo do 

adultério assentava-se na fundação da sociedade grega, baseada na linhagem e em 

sua relação com a propriedade. O amante podia ser condenado à morte pelo Estado 

e até mesmo ser legitimamente assassinado pelo marido ofendido. As punições sobre 

a adúltera não eram menos severas. O estupro, todavia, era punido com menos rigor, 
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uma vez que era um crime que ofendia somente a mulher e o sexo legítimo estava 

sobre controle e das definições dos homens.  

 Como em muitas sociedades agrícolas, os gregos recorriam largamente à 

prática do infanticídio ou ao abandono de recém-nascidos, para ajudar no controle da 

população.  Como a Grécia antiga era uma sociedade que valorizava sobremaneira o 

caráter masculino da cultura, o infanticídio de meninas era particularmente alto. Pode-

se supor que no caso de recém-nascidos intersexuais, o assassinato era um 

consenso. Talvez por isso não haja relatos de prostituição de pessoas intersexo. Pela 

predominância masculina na Grécia clássica, a prostituição era eminentemente 

feminina, sendo que muitas escravas, espólio de guerras, eram usadas como 

prostitutas. O caráter altamente falocêntrico da sociedade grega, enaltecia o homem 

que podia se gabar de gastar com prostitutas. Todavia o prazer em excesso era 

ridicularizado, sobretudo se ofuscava o talento político do cidadão. Entretanto, os 

bordéis variavam conforme as classes sociais, permitindo que os homens da elite 

possuíssem um padrão de serviços sexuais, acompanhando-se de prostitutas 

altamente especializadas, louvadas por sua beleza e talento artístico em contraste 

tento com a monotonia das esposas respeitáveis quanto das demais prostitutas servis 

e sem atrativos estéticos.  

 É importante salientar quanto a prostituição na Grécia antiga não era 

homogênea, sendo que a diferenciação que acompanhava os serviços sexuais era 

altamente estratificada. Aspásia, por exemplo, foi a concubina de Péricles por 12 anos 

e mesmo tendo um relacionamento duradouro com o maior estadista ateniense, não 

abandonou seu ofício enquanto proprietária e gerente de um prostíbulo, servindo 

como uma espécie de símbolo do poder das prostitutas gregas de elite.  

 Certas particularidades do caráter recreativo da sexualidade na Grécia 

clássica, também poderia valorizar a masturbação como outra válvula de escape, 

sendo a mesma considerada um meio natural para buscar alívio. Muitos filósofos 

encorajavam a prática como um gesto de autossuficiência. Outros, entretanto a 

consideravam um desperdício, sobretudo tendo em conta que a preocupação em 

gerar filhos valorosos era uma preocupação com a sobrevivência da cultura grega. 

Obviamente essas divergências filosóficas necessitam ser consideradas de acordo 

com o contexto cultural, sendo que o período pós-guerra, quando muitos homens 

morriam, reacendia a necessidade em promover a fertilidade entre a elite econômica 
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e a manutenção do Estado. Em geral, lembra Stearns (2010), os gregos parecem ter 

considerado a atividade sexual como algo natural, mas com estrito controle das 

mulheres, regulação cujo intuito era concentrar a participação das mulheres da elite 

na reprodução e na fidelidade.  

 De modo geral, os gregos acreditavam na importância da moderação em 

todas as áreas e havia uma ideia disseminada de que o abandono aos prazeres da 

vida – como a bebida e a comida – e aos orgasmos sexuais, podiam entorpecer a 

capacidade intelectual e obnubilar as decisões estratégicas da política e a soberania 

do Estado. Talvez por isso, os eunucos eram considerados tão importantes para 

certas funções burocráticas, como também cortar os cabelos ou vestir homens das 

altas classes e, por seus serviços no âmbito privado, eram vistos como homens leais 

e dignos de confiança.   

 Como a Grécia clássica era uma sociedade particularmente androcêntrica, a 

homossexualidade masculina não era apenas tolerada, mas até mesmo estimulada, 

sendo caracteristicamente um forte aspecto da cultura pública e religiosa. À 

mentalidade contemporânea, pode parecer surpreendente quanto a Grécia possuía 

um erotismo marcadamente pederástico, com fortes traços pedagógicos. Essa 

característica ajuda a compreender o quanto as mulheres das famílias tradicionais 

eram ostensivamente subjugadas e o quanto o infanticídio de intersexuais era 

estritamente observado, tendo em vista que o mundo helênico estava 

irremediavelmente dividido entre a soberania masculina e a desvalorização política 

das mulheres. Evidentemente que essa pode parecer uma visão simplista da 

sexualidade na Grécia clássica, mas também não deixa de considerar quanto as 

mulheres eram vistas apenas como seres intrinsicamente atadas ao sexo, seja este 

centrado no papel de gerar filhos valorosos ao Estado, como era o caso das mulheres 

da elite econômica tradicional ou, no caso das prostitutas que eram percebidas como 

aquelas que poderiam entreter sexualmente a libido masculina. 58.  

 A homossexualidade, ou melhor, a pederastia é citada como um aspecto 

essencial na boa educação de cidadãos do sexo masculino. O sistema de 

aprendizado, bastante difundido, consistia em que os jovens das famílias abastadas 

e aristocráticas tornavam-se aprendizes de mestres mais velhos, às vezes por meio 

de acordos com os próprios pais. Essas relações em regra envolviam tutoria, 

apadrinhamento e sexo. Muitas vezes os educadores eram casados e suas atividades 
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com os rapazes aprendizes eram simplesmente outra válvula de escape. O sistema 

da pederastia tendia a replicar-se com o advento da idade adulta do rapaz. Este teria 

uma esposa e reproduziria a relação pederástica com outros rapazes. Provavelmente 

a pederastia era uma subcultura de elite, pois os cidadãos mais ilustres estavam 

envolvidos nesses relacionamentos. Entretanto a sociedade grega como um todo 

censurava o relacionamento sexual afetivo seja entre dois rapazes ou entre dois 

homens adultos. A cidade de Tebas parece ter sido a mais tolerante no que tange a 

relação entre dois homens adultos, permitindo que estes vivessem juntos como se 

fossem legitimamente casados. É necessário lembrar a complexidade dessas 

relações, pois questões de classe interpunham-se fortemente sobre o tema, sendo 

impensável uma relação sexual equitativa entre um cidadão e um servo. 

 Stearns (2010) cita brevemente como renomados filósofos gregos refletiram 

sobre a homossexualidade. Platão, inicialmente, louvou a pederastia em detrimento 

da relação entre um homem e uma mulher, vendo nela a prática de uma pedagogia 

enquanto inerente à coesão do Estado grego. Entretanto, o filósofo ateniense possuía 

uma visão degradante do sexo e posteriormente atacou toda e qualquer atividade 

sexual. Aristóteles preocupava-se com a influência perniciosa que os homens 

passivos, rotulados como afeminados, poderiam exercer sobre a educação política e 

guerreira dos homens livres.  Daí seu menosprezo aos prostitutos. Entretanto o mestre 

de Alexandre Magno via na homossexualidade ocasional uma boa maneira de garantir 

que as mulheres não tivessem nas mãos poder em demasia. Concluindo, pode-se 

afirmar que o pacto masculino sobre a cultura grega clássica funcionava como um 

espelho onde projetava-se a supremacia masculina, sendo, portanto, previsível o 

louvor à pederastia no mundo helênico. 

 Pelo caráter fortemente androcêntrico da cultura grega clássica, é normal a 

pouca literatura desta sobre a homossexualidade masculina. Entretanto é importante 

citar quanto o Ocidente guarda ainda hoje o termo lesbianismo como a denominação 

mais marcante quando o assunto é o erotismo entre mulheres. A palavra tem origem 

na ilha de Lesbos, onde a poetisa Safo (610 a 580 a.C) descreveu mulheres 

expressando seu desejo sexual mútuo. Safo, embora fosse casada, manteve relações 

sexuais com mulheres e era considerada a décima Musa por Platão.  

 Não deixa de ser bem irônico o quanto a homossexualidade grega tornou-se 

um tema capcioso e um problema de difícil solução para as sociedades posteriores, 
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que reverenciavam e se inspiravam na Grécia, mas reprovavam ou ocultavam esse 

aspecto tão caro aos antecessores clássicos.  

 A robustez da arte clássica grega lançou bases fortíssimas ao sentido da arte 

erudita posterior, sobretudo no Renascimento italiano do século XV e no 

Academicismo francês do século XVIII, tendo sido considerada elevado padrão e 

cânone das artes visuais. Stearns (2010) afirma:  

A sexualidade franca e aberta, e por vezes devassa, dos gregos forma um 
fascinante contraste com as circunstâncias mais complexas e bem mais 
repressivas da vida real. A arte salienta a luxuria do Olimpo. (STEARNS, 
2010, p. 61) 
  

 Por isso é imperioso considerar quanto a arte clássica grega revela o caráter 

amplamente erótico de sua mitologia cosmogônica. Os sátiros, por exemplo, serão 

sempre lembrados como seres marcados por alusões aos excessos, sendo devotados 

ao desejo incontrolável de vinho e sexo. Sua contraparte feminina são as discípulas 

enlouquecidas do deus do vinho, as bacantes. Estes mitos compõem a parte 

desvairada e descontrolada das pessoas que se abandonavam aos excessos, 

portanto devem ser importantes em termos pedagógicos para lembrar 

comportamentos que deveriam ser reprovados e dignos de escárnios.   

 A arte grega também faz bastante alusão ao sexo grupal de homem com 

mulheres, de homens entre si e de mulher com homens, mas jamais entre marido e 

esposa. Stearns sugere que a expressão grega do sexo, na arte pública e autorizada, 

era bem mais vigorosa e mordaz do que a própria sexualidade grega.  

 O enclausuramento das cidadãs encontra eco nas representações mitológicas 

e artísticas das deusas gregas, representadas cheias de truques e artimanhas. A 

natureza ardilosa das deusas, seu poder ancestral quase inerte provavelmente 

deveria amedrontar profundamente os gregos, que as temiam ao ponto de enclausurar 

suas esposas, mas que sucumbiam aos encantos das hetairas.  

 Talvez por essa visão avassaladora do sexo, o deus do amor, Eros, não era 

o querubim posteriormente celebrado na arte renascentista italiana. Sua origem 

remetia a um ser monstruoso, que petrificava a princesa Psique, arrebatando-a 

através do medo e do prazer sexual devastador. Eros, na origem, é um deus cercado 

por imagens de doenças, fogo e loucura. Estava associado à violência, como fica 

latente no rapto e estupro de Prosérpina pelo deus dos Ínferos, Plutão. O próprio 

cenário da Guerra de Troia é um relato dos estragos que as paixões sexuais podiam 

provocar, induzindo os homens aos conflitos, à morte e ao aniquilamento. A peça 
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Édipo Rei alerta como os perigos do incesto levam à loucura. Por isso regras firmes 

visavam controlar as paixões, recomendando o comedimento. E nada de comedido 

poderia ser encontrado em um corpo intersexual.  

 A sociedade romana conservou ou reproduziu diversos temas gregos. 

Stearns, entretanto, ressalta que duas mudanças são particularmente dignas de nota. 

A primeira é uma ligeira opinião mais elevada sobre as mulheres, embora ainda em 

uma estrutura patriarcal, resultando em um aumento de interesse sobre o prazer 

sexual feminino. A segunda refere-se a uma desaprovação, amplamente difundida, 

mas não uniforme, da homossexualidade, por vezes tida como um sintoma de 

devassidão grega, que os possantes romanos não deveriam imitar. Minha crítica sobre 

a abordagem de Stearns (2010) sobre a história da sexualidade em Roma é relativa à 

capacidade de Roma enquanto império em influenciar-se pelos povos conquistados. 

Havia sido assim desde o surgimento da civilização romana que, herdeira direta da 

Etrúria, assimilou muito dessa primeira civilização, sobretudo em sua visão mais 

elevada sobre as mulheres, pois há evidências que apontam que as mulheres 

etruscas eram exímias amazonas e grandes proprietárias de terras, além de 

acompanharem o marido nos banquetes e em presença de estrangeiros. Na Roma 

Imperial essa tendência em assimilar a cultura dos povos conquistados é bem 

evidente na adoção de divindades desses povos, como a deusa Isis do Egito ou o 

deus Mitra da Pérsia. Todavia pela origem mítica comum e pela proximidade territorial 

com a Grécia, a civilização romana é grande devedora da cultura helênica, herdando, 

portanto, a cultura erótica desse panteão. A contribuição romana à história da 

sexualidade inclui a proteção do casamento virtuoso o que ironicamente lançou bases 

à regulação da prostituição tal qual os séculos posteriores a viriam conhecer.  

 Para Stearns (2010), O gosto ‘exacerbado’ dos romanos à sexualidade alçou 

o deus Príapo a categoria de divindades particularmente veneradas, estando 

associado a potência sexual masculina e seu violento simbolismo de fertilidade que 

transbordava do plano físico e sexual a todo panorama de conquistas territoriais. 

Todas as casas, da mais suntuosa às mais modestas possuíam representações de 

Príapo, geralmente ostentando um pênis ereto e gigantesco o que evidencia o quanto 

o falo masculino era sinônimo de prosperidade. Chefes militares ostentavam-no em 

suas bigas, simbolizando vitórias bélicas e territórios conquistados. Entretanto Príapo 
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não era um deus rigorosamente ligado aos homens, sendo também saudado em 

poemas ligados à luxuria feminina.  

 Nas residências mais simples as cenas eróticas eram menos contidas, 

incluindo ousadas cenas de sexo oral, anal e bestialismo. A cidade de Pompeia, 

balneário e ponto comercial estratégico, desenvolvia uma extensa rede de prostituição 

com bordéis e casas de banhos apresentando uma profusão de cenas pornográficas 

e representações fálicas. E a literatura revela quanto a sociedade latina era fascinada 

pela sexualidade, aconselhando as pessoas a obter o máximo possível de prazer e 

esse aconselhamento valia tanto para homens quanto para mulheres, recomendando 

aos homens atenção e esforços para que as mulheres atingissem o orgasmo.  

 O patriarcado romano era ligeiramente diferente do grego. Algumas mulheres 

conseguiram ser bem transgressoras, seguindo seu próprio caminho na realização de 

maior liberdade sexual. Claudia (cerca de 95 – 40 a.C.), por exemplo, era uma viúva 

que tinha vários amantes, embora recebesse duras críticas por conta de seu 

comportamento licencioso. Não era pequeno o número de cidadãs viúvas e 

divorciadas que eram donas de grandes propriedades de terra.  

 Stearns (2010) lembra que a masturbação em Roma não era tão diferente 

daquela praticada na Grécia, pois era tida como um desperdício, mas mesmo assim 

aceitável. O autor, no entanto, não menciona se essa prática era válida tanto para 

homens quanto para mulheres. Acredito que se refira mais ao onanismo masculino, 

pois a reflexão de médicos e filósofos geralmente dirigia-se aos cidadãos. 

 Os homens ricos tinham várias amantes e relações sexuais fora do casamento 

eram permitidas aos maridos. Das esposas esperava-se que se devotassem à 

fidelidade e à maternidade. A prostituição era regulada e vista como algo necessário, 

pois inibia o adultério e preservava as mulheres casadas. Devido aos altos impostos 

e a alta frequência, a mesma tornou-se um negócio muito lucrativo para o Estado. A 

prática religiosa romana também respeitava e tinha na mais alta conta um seleto grupo 

de virgens - as vestais -, escolhidas para atuar como sacerdotisas. Se violassem a 

virgindade, eram condenadas à morte.  

 A homossexualidade era amplamente praticada em Roma e foi adotada por 

diversos imperadores. Contudo a prática romana sugeria uma relação de senhor e 

escravo, uma forma de dominação, diferente da complexa feição pedagógica 

enquanto ‘estágio de vida’ que se desenvolveu na Grécia. A relação entre homens 
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livres era desonrosa para ambos, no entanto não era proibida e nem estimulada. 

Prevalecia a noção que os prazeres da mesa e da cama deveriam ser comedidos. 

Uma das mais intensas relações homoeróticas da história romana foi um caso 

amoroso envolvendo o imperador Adriano, que embora fosse casado, estabeleceu 

com o jovem grego Antínoo uma revivescência da pederastia helênica. Quando seu 

amado morreu afogado no Nilo, Adriano ergueu por uma vasta extensão do Império 

um considerável número de templos dedicados ao deificado Antínoo. Entretanto a 

pederastia dava sinais de esgotamento. Acusar homens de depravar jovens rapazes 

passou a ser uma arma na política romana, com finalidade de desonrar os adversários. 

Marco Antônio foi acusado de seduzir e violar um jovem romano e mesmo que a 

acusação tenha sido falsa, demonstra como a homossexualidade dava sinais de 

refreamento e interdição. Um manual do século III de Philaemis descrevia o 

comportamento homossexual masculino passivo como algo totalmente obsceno 

porque ignorava os papeis constituintes de gênero que cada vez mais valorização o 

casal heterossexual.  

 A homossexualidade feminina foi pouco versada o que se deve obviamente 

ao escasso número de poetisas latinas que nos chegaram e a pouca relevância do 

tema em um contexto marcadamente centrado na figura masculina. No entanto, uma 

coletânea de poemas de Ovídio incluía o amor lésbico.  

 Ao iniciar sua abordagem sobre a sexualidade no período persa, Stearns 

(2010) alerta que suas análises dependem das fontes gregas. Sabe-se que o 

imperador tinha extensas funções e alusões sexuais, com suntuoso harém. Nesse 

sentido a presença de eunucos era, portanto extremamente necessária. O sexo 

possuía fins procriativos e o aborto era considerado como assassinato. Por ser um 

agitado entreposto comercial, a Pérsia absorveu influências de diversas culturas, 

principalmente a associação indiana entre espiritualidade e sexo e a 

homossexualidade, mais uma vez com enfoque cultural masculino reproduzia a lógica 

da pederastia grega. Tomando seus informantes gregos como referências, não é de 

surpreender o silenciamento sobre pessoas intersexo.  

 A Índia, berço da última civilização clássica, possuía um característico sistema 

de castas e uma tradição religiosa diversa, bem complexa à lógica religiosa ocidental. 

Aqui a sexualidade era vigorosamente valorizada, sendo o deleite sexual o melhor de 

todos os prazeres terrenos, entrelaçando religião e erotismo com particular enfoque 
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na reprodução e na crença da reencarnação. A desigualdade social do sistema de 

castas criou diferenças crescentes nos hábitos sexuais, sendo que a forte ênfase na 

sexualidade se evidencia de várias maneiras. Diversas encarnações de deusas e 

deuses hindus mantinham relacionamentos sexuais entre si, envolvendo ciclos de 

fertilidade, prosperidade, destruição e violência.  

 Stearns (2010) demonstra quanto a arte indiana é um dos principais veículos 

da íntima relação entre religião e sexualidade, detalhando e explicitando atributos, 

posições e proezas sexuais das divindades e, por consequência, da humanidade. A 

mais célebre dessas representações é o Kama Sutra. O objetivo desses manuais 

eróticos era amplificar o prazer e todos os rituais associados à sexualidade. A cultura 

indiana tinha ressonância prática na visa real e mesmo sendo os matrimônios 

arranjados em função das castas, era responsabilidade do homem assegurar e manter 

a felicidade da esposa em todos seus aspectos, principalmente o sexual, havendo 

uma insistência na recíproca. O divórcio era incomum e a poligamia era geralmente 

permitida.  

 A aptidão das prostitutas indianas como artistas – dançarinas e musicistas – 

estimulava o comércio sexual com o Ocidente. Havia também prostitutas atendendo 

em bordéis ou nas ruas, recebendo respectivamente às castas intermediarias e 

baixas. O serviço a domicílio também não era raro. Essas atividades eram 

supervisionadas, gerando receitas ao governo. A regulação era necessária em nome 

da virtude das mulheres respeitáveis, da estabilidade familiar e da reverência ao parto 

e a reprodução. As prostitutas de luxo eram vistas como altamente ambiciosas, 

desfrutando de considerável liberdade. Acompanhavam em viagens seus ricos 

amantes, geralmente líderes e homens importantes e muitas vezes residiam em uma 

ala exclusiva de seus palácios. Eram vistas como seres divinos, reproduzindo uma 

particular visão religiosa entre homens poderosos e deusas supremas. Prostitutas 

surpreendidas com homens casados podiam ser castigadas com mais rigor do que 

seus clientes, o que demonstra como o sistema de castas estabelecia privilégios 

sexuais aos homens da elite e privava-os aos demais. Havia pouca prostituição 

masculina.  

 A virgindade era vigiada, sendo especialmente apreciada. O aborto era um 

dos crimes mais graves, sobretudo levando-se em conta a crença na reencarnação 

como caráter fundante da sociedade indiana.  
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 O destaque na cultura erótica estava centrado na figura da mulher. As 

relações homossexuais eram menosprezadas talvez pelo mesmo motivo do aborto e 

na valorização da procriação e sua relação com a reencarnação. Todavia a amizade 

e o relacionamento profundo entre pessoas do mesmo sexo eram valorizados, mas 

sem qualidades românticas e muito menos erótica. Alguns mitos giravam em torno de 

mulheres travestidas que se casavam com outras mulheres e então passavam por 

uma mudança de sexo espiritual. Mitos também incluíam partos milagrosos 

protagonizados por um casal de homens, em que um dos parceiros assumia 

temporariamente a forma feminina para dar à luz. Tais versões míticas sugerem como 

a homossexualidade poderia ser aceita socialmente desde que uma revisão religiosa 

com ênfase na geração pudesse ser contemplada. Também permitir pensar que esta 

questão seja uma resposta à presença de pessoas intersexuais na Índia clássica, pois, 

levando em conta que a própria definição sexual destas pessoas pelo masculino e 

pelo feminino pode surgir em uma fase posterior, na adolescência. Enfim, nesse caso 

do travestismo e da mudança de sexo aludida pela mitologia, o caráter da procriação 

é fundamental e talvez por isso, nos últimos séculos da civilização indiana clássica, 

surgiram multas sobre sexo não vaginal. 

 A castração masculina também era proibida, tendo em vista também o alto 

valor da vida centrado na crença da reencarnação. Por isso a presença de eunucos 

era bem menor do que na vizinha China. Mas paralelamente surgiu uma cultura 

religiosa que enaltecia a abstenção sexual durante ritos de passagens e festividades 

religiosas e homens santos deviam abster-se totalmente do sexo. À luz dos estudos 

de gênero atual essa questão aponta que a presença de pessoas assexuais pode ter 

gerado uma classe à parte de pessoas que se abstinham da prática sexual por 

iniciativa própria, repudiando qualquer contato físico sexual. 

 Stearns (2010) lembra que até 1450, o impacto da religião na sexualidade foi 

marcante e que ambas sempre estiveram intimamente relacionadas. O hinduísmo 

manteve-se fiel às suas tradições. A cultura chinesa, com exceção ao taoísmo, afastou 

qualquer conexão entre sexualidade e religião. Com a derrocada dos grandes 

impérios, por volta do século VI a.C., uma nova ênfase na religiosidade converteu 

amplas massas às grandes religiões. O budismo disseminou-se pela China e o 

cristianismo espalhou-se por amplos territórios do Império Romano, deslocando-se ao 

norte na forma de catolicismo romano e ao leste na forma de cristianismo ortodoxo. O 
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islamismo teve rápida ascensão e propagação do Oriente Médio à África Subsaariana 

e centro-sul da Ásia.  

 Entre 600 e 1450 o comércio se ampliou, sobretudo pela expansão territorial 

promovida entre Oriente e Ocidente, dinamizando as relações comerciais e moldando 

comportamentos sexuais. Nesse período, a sexualidade foi fortemente influenciada 

pelas religiões monoteístas, exaltando o celibato e a visão pecaminosa e perigosa do 

sexo, o que pode ser entendido pela derrocada do império romano e seu apelo sexual 

altamente licencioso, violento e imperialista. Uma nova regulação sobre a sexualidade 

foi promovida, punindo as más condutas sexuais como um crime contra Deus. Delitos 

sexuais foram hierarquizados, sendo os mais graves punidos com a pena de morte. 

Novas medidas foram tomadas afim de regular a sexualidade.  

 Nessa gerencia da sexualidade pela religião, Stearns levanta três 

questionamentos: 

1 – Até que ponto a conversão religiosa alterou efetivamente a sexualidade? Alguns 

comportamentos parecem ter persistido, embora encobertos pelo caráter cada vez 

mais privado da vida e pelo poder de influência política e religiosa da aristocracia. 

2 – A transformação religiosa consolidou as principais características das sociedades 

agrícolas, em torno das aparentes necessidades de regulação para as mulheres e das 

limitações ligadas ao controle da natalidade ou significou de fato rumos novos? Em 

termos de sexualidade, a religião terá sido decorrente de um conjunto fundamental de 

inovações ou, por outro lado, ajustou o modelo patriarcal em curso? 

3 – Todas as sociedades geraram algumas regras ou valores sexuais passiveis de 

objeções por parte de outras sociedades? Traduzindo em outras palavras, algumas 

pessoas darão um suspiro de alívio ao deparar-se com o enfoque religioso, assim 

como outras optarão por continuar no mundo clássico, mais vigoroso? 

 O Budismo floresceu na Índia, migrando posteriormente para o leste e 

sudoeste da Ásia. Em princípio era hostil ao desejo terreno. As ordens religiosas 

budistas buscavam suprimir a atividade sexual, expulsando seus infratores. O nirvana, 

a união com a essência espiritual, envolvia a abnegação do corpo e da sexualidade. 

Na China, o budismo foi readaptado à tradição das atividades vitais, incluindo 

fidelidade política, desenvolvimento da família e procriação. Mas aspectos do budismo 

original foram necessários à dinastia Tang, quando mulheres das altas classes, cujo 

comportamento sexual era visto como impróprio, foram enviadas aos mosteiros 
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femininos em busca de aconselhamento. Na Coreia a hostilidade do budismo ao sexo 

foi bem suavizada e no século VII o monge Wonhyo, apesar de assíduo frequentador 

de bordéis, alcançou a salvação, pois estava aberto aos seus próprios sentimentos e 

desejos.  

 A complexidade budista envolvia também a ideia que o desejo, a paixão e o 

prazer sexual podiam colocar a pessoa no caminho da iluminação espiritual. Esse 

prisma alternativo auxilia a explicar por que o budismo posterior pode ser relacionado 

ao apetite sexual da China à Coreia e ao Japão. Sua forma melhor acabada foi o 

budismo tântrico, desenvolvido no século VII, e que ampliou uma linha de pensamento 

que parecia virar de ponta-cabeça o desprezo sexual inicial. O tantrismo chocou a ala 

mais conservadora do budismo que se fixava na tese de que os princípios ascéticos 

deviam ser conservados. A solução encontrada para o dilema foi conceber o sexo em 

termos simbólicos, sendo que as práticas sexuais do tantrismo poderiam ser 

realizadas em segredo, na privacidade.   

 A reflexão sobre masturbação, aborto e controle de natalidade foi em larga 

medida inexistente, possivelmente pelo forte teor religioso indiano na crença da 

reencarnação. Todavia, uma questão particularmente instigante diz respeito à relação 

entre budismo e homossexualidade. A opinião popular e leiga na China e no Japão 

acusava monges e monjas budistas de abandonar-se à prática homossexual 

desenfreada. Então, a castidade original prescrita nos templos pode ter sucumbido a 

ideia de quanto o sacerdócio poderia encobrir práticas sexuais licenciosas, até mesmo 

estimulando-as. Uma mescla de confusão e hostilidade levou às acusações dessa 

natureza. No entanto os preceitos budistas não trataram diretamente da 

homossexualidade tendo em conta o caráter mais evidente das religiões indianas do 

passado: sua ênfase na reencarnação. 

 Para Stearns (2010), o Cristianismo assimilou e amplificou padrões menores 

anteriores, como a negação ascética do sexo estimada no caso das vestais romanas. 

Entretanto o pacote cristão era novidade, caracterizado por uma suspeita fundamental 

com relação à sexualidade, expressando um conjunto de medidas para condenar ou 

regulamentar diversas práticas sexuais. Alterações ocorreram, mas a desconfiança foi 

elemento considerável da concepção de mundo cristã.  

 O nascimento de Jesus pode ser considerado um marco dessa desconfiança 

relativa à sexualidade. A natureza divina de Jesus era inconciliável com a cópula 
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humana. Esse dogma era, obviamente, uma acentuada ruptura com relação às 

demais religiões do mundo clássico que não ousaram sugerir uma noção tão 

complexa acerca da presença divina entre mortais. Essa visão cristã alicerçou-se na 

concepção judaica de que o poder divino era uma instância bastante separada das 

ações dos seres humanos comuns. A perspectiva cristã também se embasou na 

ênfase judaica da importância de confinar o sexo ao casamento e priorizar a 

procriação. Outros precedentes foram tomados da cultura grega, que ressaltavam a 

fraqueza moral do gênero feminino e a necessidade de um controle severo das 

mulheres, criaturas que, conquanto possuíssem alma imortal, estavam mais próximas 

que os homens do comportamento animal. É importante frisar que a complexidade do 

gênesis judaico, baseado em um patriarcado monoteísta e com fortes traços 

onanistas, não escapa da visão dualista do mundo, dividindo a humanidade em 

repetitivas esferas de realidade, como o céu e o inferno e o homem e a mulher. A 

intersexualidade é totalmente inexistente, situada mesmo em um ponto de negação 

mais veemente do que a homossexualidade. Ao menos esta existe, mesmo que 

condenada e como desvio necessário a visão da heterormatização das relações 

sexuais como fundantes da sociedade humana.  

 A maioria dos eremitas religiosos – protótipos das ordens monásticas 

posteriores – renunciava ao sexo como parte de seu ascetismo e da rejeição às coisas 

deste mundo. Alguns, como São Jerônimo lutavam contra o desejo sexual. As ordens 

monásticas faziam voto de celibato, tornando-o requisito de status sagrado. O 

casamento era aceitável às pessoas que gostariam de constituir família, sendo 

baseado no controle do sexo permitido somente a fins procriativos. A supremacia da 

igreja católica entre os séculos V e XV d.C. explica o quanto o sexo foi considerada 

inferior e pecado abominável quando praticado fora do casamento e de sua finalidade 

procriativa. A igreja católica ortodoxa não concordou de todo com a visão perniciosa 

do sexo, permitindo que seus sacerdotes cassassem. Essa foi uma diferença 

fundamental entre os dois principais ramos do cristianismo.  

 Stearns (2010) afirma que a existência de mosteiros e conventos 

proporcionou um extraordinário refúgio às pessoas que, por algum motivo, sentiam-

se desconfortáveis com a atividade sexual. O autor lembra que obviamente houvesse 

muitos outros motivos para ingressar em uma ordem religiosa, sem, entretanto, 

exemplificar quais seriam. Por outro lado, aponta exceções à visão abjeta da 
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sexualidade. A monja Hildegarda de Bingen (Alemanha, século XII) escreveu 

abertamente sobre a importância do prazer na ocasião da concepção. Ela 

argumentava que as crianças concebidas por um casal apaixonado tinham mais 

chance de ser do sexo masculino, fortes e saudáveis. Seus textos contém a primeira 

descrição de um orgasmo feminino, retratando-o em termos de um calor descendo 

para os genitais. Stearns (2010) ironiza que “o comprometimento com o celibato podia 

ter resultados complexos”. Nos chama atenção quanto a monja Bingen relaciona a 

paixão plena com a gestação de filhos homens.  

 O historiador britânico (2010) lembra que abordagem cristã tinha implicações 

ambíguas quanto a presença social dos eunucos. Alguns líderes religiosos 

apreciavam sua inocência e outros desconfiavam da prática da castração. Em um 

momento posterior, meninos castrados, os castrati, eram valorizados por suas 

habilidades no canto, sobretudo sua presença em corais religiosos. Do mesmo modo, 

a castidade era apreciada como ímpeto cristão envolvendo a preparação para o 

casamento monogâmico. Líderes católicos consagraram considerável energia para 

definir e atacar o incesto. O adultério, obviamente, foi severamente atacado. Um 

homem condenado por adultério era execrado e podia perder o dote da esposa. A lei 

germânica era mais cruel, permitindo ao homem matar a mulher adultera. No Brasil, é 

importante lembrar, o crime de honra era, até a segunda metade do século XX, 

permitido por lei. Com o tempo, líderes cristãos recomendavam a clemência, desde 

que a esposa cumprisse extensa penitência religiosa.  

 O ensinamento cristão atacava violentamente a contracepção e o aborto, 

tendo em vista a abordagem estritamente gerativa do ato sexual. O aborto era 

homicídio, puro e simples, e na igreja cristã do Oriente até mesmo o aborto natural 

exigia que a mulher se penitenciasse. Na Inglaterra estipulava-se pena de morte à 

mulher que praticasse aborto. Líderes católicos afirmavam que o feto adquiria alma 

apenas passado dezoito semanas de gravidez e que antes desse ponto, apesar da 

desaprovação oficial, a oposição efetiva ao aborto era limitada, havendo 

pouquíssimos casos de condenação por esse crime.  

 A masturbação, a princípio era alvo da inquietação geral sobre o sexo. Com o 

desenvolvimento da cristandade, uma renovada atenção recaiu sobre o tema da 

prevenção do ‘desperdício da semente’. As penitências de início brandas tornaram-se 

cada vez mais violentas, como o açoitamento. Teólogos cristãos relacionavam a 
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masturbação masculina à feitiçaria e à criação de demônios. Às mulheres que faziam 

uso de utensílios para se satisfazer sexualmente impunham-se alongadas 

penitências. Para Tomás de Aquino, o onanismo era um crime pior que o estupro, pois 

ia contra a natureza e a razão.  

 O estupro era tido como um delito, embora opiniões divergissem sobre o 

estatuto do crime: era um crime sexual ou um dolo contra o patrimônio? Toda uma 

complexidade de temas era provocada pelo tema do estupro.  

 A Europa cristã produziu uma nova visão da mulher, mais ambivalente com 

relação à sexualidade. Reduziu-se a disparidade entre homens e mulheres que havia 

caracterizado as civilizações clássicas do Mediterrâneo. Por outro lado, o juízo de que 

Eva arrastou o homem ao pecado, tornava as mulheres objeto de constante 

desconfianças, o que legitimava penalidades severas às adulteras e ambiguidades 

em torno do estupro.  

 As ideias cristãs sobre sexo afetaram três outras grandes e importantes áreas: 

prostituição, cultura sexual e homossexualidade. O cristianismo abordou severamente 

as representações públicas do sexo, em particular na arte, que se tornou 

predominantemente dirigida por temas religiosos moralizantes. Entretanto essa 

atitude não coibiu o surgimento de manuais sexuais e pornográficos, principalmente 

após o século XII. Muitos temas sexuais eram simbólicos. A rosa, por exemplo, era 

uma alegoria da vagina. Nas igrejas góticas erigidas na França, sobre o nome de 

Notredame, na fachada principal, em reluzente vitral, uma rosácea sugere a natureza 

virginal de Maria, a Nossa Senhora.  

 A prostituição era um tema deveras problemático ao cristianismo. Por um lado, 

estava obvio que era pecado, mas por outro permitia ao cristianismo ampliar o rigor 

das distinções entre mulheres respeitáveis e prostitutas. Com o desenvolvimento da 

cristandade a prostituição permitia a ênfase no perdão, quando ex-prostitutas 

renunciavam ao estilo de vida pecaminoso e ‘diabólico’. Algumas chegaram a alcançar 

a santidade, como Teodora de Bizâncio e Maria do Egito. Líderes cristãos 

reconheciam também que a prostituição não apenas era inevitável, mas um 

mecanismo para lidar com a lascívia masculina. Mesmo Santo Agostinho aprovava a 

prostituição nesses termos, já que a prática ajudava a resguardar as boas mulheres 

dos excessos do desejo masculino.  Algumas mulheres eram obrigadas pelos pais ou 

maridos a se prostituir, a fim de ganhar dinheiro extra para a família. A profissão 
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contava com escassíssima proteção e apenas na Sicília havia uma lei de 1231 

condenando o estupro de prostitutas.  

 O controle de natalidade era prática bastante banal, sobretudo por meio do 

uso de ervas especiais para contracepção ou o aborto.  

 Stearns (2010) lembra que o impacto cristão sobre a homossexualidade foi 

substancial.  

Aqui a manta do pecado se estendeu, com resultados potencialmente 
asfixiantes. A própria sociedade romana começara a se distanciar da 
aprovação da homossexualidade. As ideias cristãs ampliaram essa visão. A 
hostilidade judaica à homossexualidade como sinal de degradação e falta de 
comedimento também foi uma circunstância que contribuiu para a perspectiva 
cristã. (STEARNS, 2010, p. 91) 
 

 No início do século VI as evidências sobre atividades homossexuais 

praticamente desapareceram. Não porque tenham sido extintas, mas porque foram 

forçadas a se refugiar na clandestinidade. Stearns (2010) lembra que algumas 

inconsistências permaneciam. No século VIII, o papa Gregório III instituiu a penitência 

para atos homossexuais masculinos e femininos. A penalidade era duas vezes maior 

para homens cuja posição de superioridade moral oferecia menos espaços para 

desculpas, sobretudo no caso dos padres. Isso sugeria o pecado, mas também a 

expiação e o perdão. 

 Contudo, com o tempo, intensificou-se a condenação do que os 

contemporâneos acabariam chamando de sodomia. Na abordagem cristã o alvo era 

basicamente a homossexualidade masculina, vinculando-a ao bestialismo, aos 

judeus, aos muçulmanos, aos necrófilos e a toda cultura considerada pagã e, portanto, 

satânica. Acusar grupos, incluindo monges e padres, de comportamento sodomita 

tornou-se uma forma significativa de insulto e escárnio.   

 Cada vez mais, não apenas as regras da Igreja cristã, mas também as leis do 

Estado passaram a estabelecer severos castigos para casos de atividade 

homossexual. Nos séculos XIII e XIV, homens condenados por homossexualidade 

podiam ser executados na fogueira, o que de fato aconteceu em muitas ocasiões. Em 

1400, um chefe da Igreja exigiu pena de morte para as lésbicas, reivindicação que o 

Sacro Império Romano incorporou a seu código penal em 1532.  Algumas distinções 

eram estabelecidas e, ao contrário da Grécia clássica, em que o dado mais 

perturbador da homossexualidade recaia sobre o afeminado e sobre aquele que era 

penetrado, na cristandade a tendência era condenar os parceiros que penetravam.  

Na lei e na concepção geral, o cristianismo elevou a homossexualidade a um novo 
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nível de hostilidade e essa constatação se aplica tanto a Igreja Ortodoxa quanto ao 

Catolicismo.   

 Enfim, no cristianismo, o sexo era um ato suspeito, justificado apenas no 

âmbito do casamento e para fins procriativos. Stearns (2010) pergunta até que ponto 

tudo isso era importante? “A prostituição não desapareceu. Não há meio de avaliar o 

impacto cristão sobre a masturbação. O adultério continuou existindo. Prostíbulos 

tornaram-se refúgios para casais adúlteros. O sexo pré-marital não deixou de existir. 

Continuou em alta o interesse pela contracepção e no aborto”.  

 Na Europa, desde o século XII, com o aumento das cidades, a cultura 

homossexual voltou à tona. Surgiu a noção de que atos homossexuais poderiam estar 

associados à criatividade artística e intelectual, o que explica como artistas 

homossexuais como Leonardo da Vinci e Michelangelo tornaram-se protegidos por 

mecenas e mesmo pela Igreja Católica. Todavia, sabe-se pouquíssimo sobre a cultura 

homossexual clandestina.  

 Abusos sexuais continuaram corriqueiros, inclusive no interior das famílias, 

onde pais estupravam ou prostituiam suas filhas. Acusações de práticas sexuais em 

mosteiros e conventos tornaram-se rotina e pintores como Hieronimus Bosch 

denunciavam em suas obras a licenciosidade de clérigos. Obviamente os votos de 

celibato nem sempre foram seguidos à risca. Uma nova literatura floresceu 

possivelmente descrevendo e denunciando bem melhor do que a Igreja cristã o que 

de fato estava acontecendo.  

 Até mesmo a prática da Igreja e do Estado mostra a complexidade da relação 

entre os preceitos cristãos e a realidade sexual. Uma nova atitude começou a focar 

nos atos pecaminosos e menos nas pessoas pecadoras. Homossexuais, adúlteros, 

prostitutas e demais desviantes podiam se arrepender de seu estilo de vida, cumprir 

penitência e reintegrar-se à congregação religiosa. Em resumo, o cristianismo 

indubitavelmente incitou alguns comportamentos a se tornarem mais sigilosos e, bem 

provável, mais temerários – caso da homossexualidade. E ainda que sem sombra de 

dúvida as novas regras tenham modificado comportamentos gerais, como a 

masturbação, eles criaram novas culpas e hesitações, que teriam seu próprio impacto 

na sexualidade.  

 Stearns (2010) considera que o aparecimento e rápida difusão do islamismo 

em 600 d.C. foi uma das principais novidades do período pós-clássico, com profundos 
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impactos na África, Europa e várias partes da Ásia. Com raízes no judaísmo e 

cristianismo, o islamismo manteve com estas duas religiões muitas sobreposições de 

crenças e práticas. Entretanto há diferenças, sobretudo em sua versão da 

sexualidade. De início a concepção islâmica do paraíso considerava-o um lugar de 

recompensas, incluindo entre estas o prazer sexual. No entanto, no século IX surgiu 

uma seita separatista, Kharij, que possuía uma postura muito mais restritiva, dando 

considerável apoio ao valor religioso do celibato. Essa revisão dotou o período do 

Ramadã como um ritual de purificação, praticando-se jejum ritual e abstendo-se de 

qualquer atividade sexual. Desde então o Islamismo se une à outras religiões, 

concebendo o mérito religioso no controle sexual. A religião do profeta Maomé 

combinava a crença na normalidade e desejabilidade da atividade sexual desde que 

atada às regras firmes cujo intuito era restringir o sexo ao casamento e monitorar o 

comportamento sexual das mulheres. No século XI, o teólogo al-Gahazli apontou que 

uma das vantagens do casamento era “dominar o desejo sexual a ser protegido do 

demônio”.  O casamento, em termos gerais, era a união de um homem casto com uma 

mulher casta.  

 De modo geral as leis islâmicas são bem vagas sobre o aborto. Entretanto o 

coitus interruptus era uma técnica contraceptiva bem difundida e a masturbação, um 

pecado. A poligamia era lícita, desde que os homens possuíssem condições 

econômicas de sustentar mais de uma esposa. O divórcio era um direito tanto de 

homens quanto de mulheres, apesar de mais fácil aos primeiros.  

 No tocante a homossexualidade, o islamismo apresentava pontos de vista 

complexos. O ponto de vista geral incluía a tolerância, talvez pelo motivo das relações 

homossexuais entre membros da elite não serem incomuns. Os homens nessas 

relações que assumiam o papel sexual de penetrados eram essencialmente 

afeminados, mas isso necessariamente não pode ser levado ao pé da letra, sobretudo 

quando se leva em conta a procura de homens por travestis no Brasil, por exemplo e 

como, seguindo relatos destes, quase sempre o interesse dos clientes é em ser 

penetrado. O travestismo no mundo islâmico, em alguns círculos, era uma forma de 

entretenimento para quem possuía recursos em pagá-lo. A pederastia era tolerada e 

algumas visões do paraíso incluíam meninos ‘brancos com pérolas’, prontos a servir 

os mártires. Meninos pubescentes, assim como as mulheres, podiam ser descritos 

como ‘atraentes e perigosos’. O sexo anal, de modo geral, era pecado e podia 
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despertar a ira de Deus, conflitando com o interesse pelo travestismo e pela 

pederastia. Obviamente as versões do islamismo acolhem aspectos de acordo com 

seu desenvolvimento histórico, evidenciando o quanto as religiões são sistemas 

dinâmicos e jamais devem ser compreendidas como inertes no tempo. As relações 

lésbicas recebiam menos atenção, mas havia relatos de contatos lésbicos no interior 

do harém o que não chega a ser surpreendente.  

 A regulação sexual do islamismo parece mais rígida quando fala às classes 

econômicas menos abastadas. Entre estas enfatizava vigorosamente a importância 

da virgindade feminina antes do casamento, por isso a educação das meninas 

muçulmanas era rigidamente centrada para o casamento. À medida que a sociedade 

árabe foi evoluindo, as meninas a partir de 8 e 9 anos começaram a usar o véu como 

símbolo de decência e castidade, reavivando tradições desenvolvidas anteriormente 

no Oriente Médio.  

 O adultério era rigorosamente punido, logicamente entre as classes 

economicamente mais baixas, tendo em vista a presença de haréns na Arábia Saudita 

e em algumas áreas do Golfo Pérsico enriquecidas pela exploração de petróleo. 

Apesar de O Alcorão afirmar com todas as letras ‘a fornicadora e o fornicador que 

cada um seja flagelado com cem chibatas’, os príncipes do petróleo estão imunes à 

catequese restritiva do islã à sexualidade. Talvez por isso mesmo sempre há uma 

brecha ao perdão, dependendo de fatores que somente as autoridades religiosas 

consigam explicar, havendo uma complexidade real referente ao sexo fora do 

casamento envolvendo do divórcio à reconciliação. 

 Em três áreas, os princípios islâmicos eram bastante claros e restritivos, mas 

tiveram impacto limitado. A fortuna dos monarcas falou mais alto do que a religião no 

que dizia respeito ao concubinato e ao uso dos eunucos, reinstituindo práticas do 

período clássico. Tecnicamente o islamismo eliminou a prostituição, mas a prática 

florescia nas grandes cidades. Essa tolerância se explicava em função de manter a 

honra das mulheres casadas. A proteção da virgindade antes do matrimônio e o 

esforço de interdição do adultério podiam gerar não apenas considerável dose de 

preocupação, mas castigos ativos.  

 Concluindo, as religiões inspiraram comportamentos individuais 

correspondentes, muitas vezes em nome da elevação espiritual e da abstinência, por 

um lado, até a considerável clemência, de outro. Em termos gerais, a religião 
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adicionou aos pontos de vista sobre a sexualidade um apaixonante fervor, 

favorecendo umas práticas, hostilizando outras, o que afetaria as reações sociais por 

muitos séculos.  

 Em seguida, Stearns (2010) aborda a sexualidade na era do comercio e das 

colônias. No período entre 1450 e 1750, a história mundial foi particularmente afetada 

por uma intensificação do comércio, agora incluindo as Américas. Desenvolveu-se um 

novo poder marítimo e colonial. O extermínio de 80 % das populações autóctones 

ameríndias facilitou a imposição dos regimes de possessões. Paralelamente 

desenvolveu-se um tráfico escravista que afetou sobremaneira a África, mas também 

a Europa e as Américas.  

 Esses desdobramentos não geraram um estágio novo e nem decisivo nas 

convicções e nas práticas sexuais em escala mundial. A China apresentou expansão 

da prosperidade urbana e a Europa introduziu alterações significativas na estrutura da 

família com profundas implicações para a sexualidade na região. Stearns acredita, 

que de modo geral, houve poucas implicações sexuais globais. Aponta que as maiores 

mudanças e complicações relacionadas à sexualidade durante o período envolveram 

novos encontros entre povos. O sexo começou a ser entremeado pelas apreciações 

de vários povos e sociedades, chegando mesmo a ser vinculado a noções de raça.  

 No início desse período houve intensas mudanças na Ásia, particularmente 

com a expansão da economia manufatureira e a ascensão de diversos impérios 

novos, entretanto os impactos sobre a sexualidade foram relativamente modestos. 

110. A expansão da burocracia e do aparato judicial na China, em particular sob a 

dinastia Qing, produziu uma contenda suplementar acerca de questões sexuais. O 

suicídio surgiu como solução à mulher estuprada e o governo Qing pagava os custos 

do funeral, providenciando uma placa sobre a honra da referida mulher.  

 O advento do Império Otomano no Oriente Médio e no sudeste da Europa 

conservou muitos aspectos previamente existentes da cultura islâmica referentes à 

sexualidade. O prazer no casamento era amplamente recomendado e o sexo oral e 

anal, respectivamente, era degradante e proibido. As punições para adultério 

tornaram-se mais rigorosas e o divórcio era uma prerrogativa da esposa traída. O 

sultão mantinha seu harém intocável e sob supervisão de eunucos.  

 Na Índia, os imperadores mongóis, mulçumanos que eram, ficaram 

escandalizados com o erotismo da arte hindu, o que contradizia com seu estrito 
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estimulo do prazer no âmbito da família. A arte anterior foi censurada e muitas 

estátuas foram destruídas ou mutiladas. As mulheres respeitáveis deveriam continuar 

reclusas e em trajes que escondessem seu corpo. No entanto, o imperador possuía 

um harém com mais de 5 mil mulheres e uma extensa produção de canções e poemas 

eróticos continuava a celebrar o ato sexual, louvando belas mulheres. Para quem não 

podia frequentar a suntuosidade e os entretenimentos dos palácios, os mercados e os 

portos eram referências a encontros sexuais que escapavam das regulações 

muçulmanas. 

 O Japão passou por inovações na cultura pública relacionadas à expansão 

urbana e econômica. O teatro Kabuki floresce no século XVI e muitas ex-prostitutas 

organizavam peças de teatro incluindo cenas obscenas e sátira política. Em 1629 o 

xogunato Tokugawa baniu as atrizes da cena cultural e o teatro passou a ser 

dominado por homens. A literatura trágica estabelecia relações entre amor e suicídio. 

De modo geral a sensação geral é que era pequena a mudança dos padrões sexuais. 

 Em seguida Stearns (2010) aborda a família de estilo europeu. Por caminhos 

inesperados, mais inovações básicas e significativas estavam ganhando forma na 

Europa. Proteger a propriedade camponesa do fardo do número excessivo da prole 

desempenhou papel fundamental na formação de um novo padrão familiar na Europa 

ocidental. Como consequência as pessoas começaram a casar mais tarde, por volta 

dos 27 anos e 20% da população campesina pobre jamais casou. As classes 

superiores, obviamente, não participaram desse padrão.  

 A grande inovação se deu longe da realeza e da nobreza, entre o campesinato 

comum e as casas de artesão. O padrão europeu traduzido para as colônias britânicas 

nas Américas permitiu matrimônio mais cedo, havendo menos pessoas solteiras. O 

prazer sexual no âmbito do casamento tornou-se comentado e recomendado e o 

adultério era vergonhoso. As taxas de nascimentos de filhos e filhas ilegítimas 

cresceram para cerca de 3%. A comunidade inspecionava o comportamento dos mais 

jovens e os galanteios ocorriam em espaços públicos. A cultura popular desenvolveu 

obscenidades e citações constantes à sexualidade. Persistia o ativo interesse no 

controle da natalidade, sendo que cresceram as condenações religiosas sobre o 

aborto. Stearns considera que durante a histeria de caças às bruxas no início do 

século XVII, acusações de feitiçaria podiam ter como alvo toda e qualquer tentativa 

de limitar o tamanho da família. 
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 As comunidades nas colônias britânicas consumiam uma dose considerável 

de energia no controle rigoroso, ainda que informal, do sexo. Stearns (2010) indica 

que os processos por sodomia e bestialismo são extensamente numerosos, alertando 

ao fato de que nem todas as pessoas agiam de acordo com as regras, mas também 

que as regras não eram vazias: em 1677, por exemplo, um homem de Massachusetts 

foi executado por ter feito sexo com um cavalo. Este caso revela quanto a zoorastia 

poderia ser considerada uma válvula de escape que, mesmo condenada, consta em 

registros processuais jurídicos, ao contrário do silenciamento total sobre a existência 

de pessoas intersexuais.  

 De modo geral, o sistema europeu e sua extensão norte americana, eram 

bastante consistentes com a tradicional moralidade cristã, exaltando o comedimento 

sexual e a reprodução no âmbito do casamento. A crescente presença europeia pelo 

mundo, era um estímulo adicional à condenação de outros estilos culturais, motivada, 

segundo Stearns, por um estado de choque entre culturas, por uma libertinagem 

invejosa, ou por ambas. E essa não foi uma questão de pequena monta.  

 Stearns (2010) lembra com propriedade que a maior inovação da sexualidade 

durante o início do período moderno envolveu duas novas trocas biológicas 

resultantes da inclusão das Américas no comércio mundial. Esse fato deve-se a 

presença de pequenos grupos de europeus, em sua maioria homens, assumindo 

posições de grande poder no Novo Mundo. Característico desse poder foi o uso da 

força sexual pelo grupo invasor. O fato por si mesmo não era uma novidade e para 

isso basta lembrar quanto a civilização romana foi mestra em invadir territórios, 

espoliar suas riquezas, escravizar mão de obra e prostituir mulheres. A particularidade 

desse novo poder era o uso convicto da religião para fundamentar o mercantilismo, 

base econômica do sistema colonial. Essa convicção supunha que a população 

conquistada não era somente sexualmente inferior, mas abertamente pagã, o que 

legitimava a exploração. Um dado importante refere-se quanto a questão religiosa 

fazia-se acompanhar de uma violenta superioridade militar europeia, ampliando sua 

capacidade de capturar e transportar africanos escravizados e dizimando populações 

nativas ameríndias inteiras.  

 Stearns (2010) acredita que as características distintivas da moralidade 

sexual cristã, agora intensificadas pelas restrições impostas pelo sistema familiar 

europeu, podem ter gerado oportunidades singulares tanto para condenar práticas 
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sexuais locais como para ver populações nativas e escravizadas em termos de 

recompensa sexual.   

 O primeiro aspecto revelador da sexualidade moderna associada ao 

colonialismo europeu, não foi um desdobramento mundial, mas Atlântico. Stearns 

(2010) afirma que mesmo a África não experimentou uma mudança de grandes 

proporções em seus padrões culturais. Mais de 65% de pessoas escravizadas eram 

homens, o que criou um excedente local cada vez maior de mulheres. A poligamia, 

que não era uma novidade na região, foi a consequência imediata dessa disparidade. 

A novidade foi que algumas mulheres assumiram o tradicional papel masculino 

advindo desde o neolítico e formaram suas próprias famílias, usando a força de 

trabalho de outras mulheres.  

 Na América Latina os exploradores europeus concluíram rapidamente que o 

povo nativo ameríndio era sexualmente desregrado e imoral. Alguns condenavam o 

que, em termos de moralidade cristã, era abominável. Outros apreciavam a nudez 

nativa e se deleitavam. Stearns (2010) afirma que havia um terceiro tipo de 

exploradores que faziam ambas as coisas. Colonizadores escreveram sobre 

prostíbulos indígenas, embora certamente estes não tenham existido. Mas a noção 

do desvio de comportamento do povo ameríndio e o desejo de usar a crítica sexual 

para justificar violentas ações europeias não foram refreados pela preocupação com 

a exatidão. Europeus rapidamente censuraram também o costume nativo comum de 

identificar certos grupos de pessoas que assumiam as características de gênero 

atribuídas ao sexo oposto, às vezes praticando atividades sexuais ou, o que era mais 

frequente, bissexuais.  Alguns exploradores letrados escreveram que a sodomia era 

uma coisa comum, permitida livremente. Colonizadores franceses deram a esses o 

termo berdaches, e adicionaram suas próprias expressões de condenação. A moral 

colonizadora era, contudo, bem conveniente ao erotizar as mulheres nativas. Grupos 

missionários cristãos e outros líderes buscaram mudar os hábitos das comunidades 

nativas, em nome de um maior refreamento sexual, conforme a definição moral 

europeia. 

 De início, ataques à homossexualidade e bissexualidade dos povos nativos 

começaram cedo. Mas o ponto mais enfatizado era o controle sexual das mulheres. A 

influência europeia estimulou a crescente dominação masculina no âmbito familiar, 

inclusive por meio da violência, se necessário. Um sistema de vigilância foi adotado 
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sobre as meninas nativas e as demais miscigenadas. Posteriormente, o resultado 

mais significativo dessa interação foi simplesmente a quase sempre forçosa imposição 

do desejo sexual do europeu às mulheres nativas. Stearns indica que, obviamente, 

houve muitas variações sobre esse tema, sendo o resultado mais indicativo dessas 

variações o comportamento de muitos europeus que registravam suas façanhas 

sexuais como grande orgulho, à medida que uma noção de ‘direitos do macho’ 

começava a fazer parte de uma definição latino-americana de masculinidade. 

 O resultado foi cruzamentos étnicos/raciais com o surgimento das crianças 

mestizas, compondo o grosso da população em muitos países das Américas Central 

e do Sul. Algumas nativas resistiam bravamente ao estupro, utilizando táticas 

diversas, como colocando insetos venenosos nos pênis dos colonizadores ou 

esmagando-lhes os testículos com as próprias mãos. Há relatos de quanto a violência 

sexual de exploradores europeus sobre mulheres nativas escandalizava missionários 

cristão. A partir do século XVIII, líderes religiosos interviram e tornou-se emblemática 

o fato de que toda uma guarnição do exército no México ser excomungada por causa 

dos frequentes e violentos estupros praticados. A solução imediata foi a promoção de 

prostíbulos surgidos naquele mesmo século em algumas das maiores cidades latino-

americanas, onde atuavam mulheres europeias que cruzaram o Atlântico com a 

finalidade de atender sexualmente a volúpia masculina. Os resultados desse longo 

período de ajuste sexual na América Latina, e entre as populações indígenas como 

um todo, foram inúmeros e diversos e ainda na atualidade não se pode afirmar que 

esse sistema tenha abrandado, sobretudo levando-se em conta a alta taxa de 

feminicídio da região.  

Entre 2003 e 2013, o número de mulheres mortas em condições violentas 
passou de 3.937 para 4.762, registrando um aumento de 21% na década. 
Somente em 2013, foram registradas 4.762 mortes de mulheres – o que 
representa 13 homicídios femininos por dia. (...) Esses dados estão no Mapa 
da Violência: no Brasil, são 13 mortas por dia. É no universo doméstico que 
ocorrem 55,3% dos assassinatos, 50,3% cometidos por familiares, 33,2% dos 
algozes são o marido, namorado ou ex. Na mira principal, as mulheres entre 
18 e 30 anos. Os homens liquidam usando a força física (estrangulando, 
socando, chutando), com facas, facões e objetos perfurantes. (...) Usam 
pouco as armas de fogo, já que o acesso a elas é mais raro.39  

 

                                                           
39 http://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao/2017/01/feminicidio-10-paises-com-maior-taxa-de-
violencia-contra-a-mulher-001427789.html. Acesso em junho de 2017. 
 
 

http://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao/2017/01/feminicidio-10-paises-com-maior-taxa-de-violencia-contra-a-mulher-001427789.html
http://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao/2017/01/feminicidio-10-paises-com-maior-taxa-de-violencia-contra-a-mulher-001427789.html
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 Entre os dez países com maiores taxas de feminicídio, sete estão na região. 

São eles: El Salvador, Colômbia e Guatemala no topo do ranking. O Brasil aparece 

em quinto, o México em sexto, o Suriname em oitavo e Porto Rico na décima posição.  

 Stearns (2010) cita que na região veio à tona um padrão durável, em que um 

alto número de latino-americanos mantinha relações sexuais fora do casamento, e 

cujo resultado é, ainda hoje, a existência de índices extraordinariamente elevado de 

filhos e filhas ilegítimas. A despeito do que os europeus pareciam pregar, seu 

comportamento efetivo não conseguia despertar a noção de que o casamento era algo 

que realmente importava, mesmo para as pessoas que em outros aspectos pareciam 

observar sinceramente valores religiosos centrados na castidade e na monogamia. 

Isso levou consequentemente a uma duradoura divisão no meio da sociedade latino-

americana, onde as classes mais altas apregoavam um modelo de respeitabilidade 

de estilo europeu, em contraste com a realidade que pairava sobre as classes 

populares e que correspondiam ao comportamento efetivo de muitos homens das 

classes superiores.  

 Por fim, Stearns (2010) atenta para a presença na América Latina de uma 

cultura generalizada de virilidade sexual que passou a constituir uma parte 

fundamental da definição de masculinidade, elemento básico do lendário machismo 

da região. A conquista sexual tornou-se uma insígnia masculina, que a princípio não 

dá muita atenção à reciprocidade ou mesmo ao prazer em si.  

 Muitos dos mesmos eventos verificados nas interações entre europeus e 

indígenas ocorreram também entre as populações escravizadas arrancadas da África 

para as Américas – exceto o fato de menos recursos das pessoas escravizadas, 

constantemente seviciadas em terras estrangeiras. Os senhores escravocratas 

partiam da pressuposição de que o acesso sexual às escravas era direito natural de 

sua propriedade. Na América do Norte escravas urbanas eram forçadas a trabalhar 

como prostitutas e muitos colonos gabavam-se de suas façanhas sexuais com 

mulheres africanas. Alguns ingleses que emigraram para a Jamaica alegavam que 

sua principal motivação não era o dinheiro que ali poderiam ganhar, mas sim as 

oportunidades sexuais maiores que na Europa, acompanhadas de menor regulação.  

 O estupro de mulheres escravizadas, por vezes à vista de seus pais ou 

maridos, podia expressar não apenas a supremacia colonial branca, mas também 

servir como instrumentos de controle, via humilhação. Mulheres africanas eram 
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descritas como devassas e essas descrições podiam ser usadas para justificar o 

ataque sexual masculino.  

 O sistema colonial de mão de obra escravizada criou também um complexo 

conjunto de medos e imagens perturbadoras sobre os homens negros. De um ponto 

de vista, eram acusados de fracos e afeminados, sobretudo por acuados pela 

violência, permitirem que suas mulheres – mães, esposas e filhas – fossem 

estupradas. Contrariamente, eram considerados sexualmente vigorosos, sendo que 

todo um folclore foi criado sobre o tamanho de seu pênis, alimentando um amplo 

espectro de fantasias sexuais relativas aos homens africanos e às mulheres 

respeitáveis do senhorio. As punições que aludiam a qualquer tipo de abordagens 

sexuais suspeitas às mulheres brancas eram extremamente violentas e quase sempre 

fatais, revelando como a situação das mulheres, de modo geral, permanecia similar 

àquelas das civilizações clássicas da antiguidade. Mudanças religiosas e comerciais 

poucas mudanças trouxeram nesse sentido. Se houve uma mudança a mesma 

somente confirma quanto o patriarcado tornava-se cada vez mais cruelmente 

intransigente, contraditório e irresponsável, como revelam as incursões sexuais dos 

senhores brancos às mulheres escravizadas, incursões que geraram um número cada 

vez maior de crianças ilegítimas.  

  A conclusão a que Stearns (2010) chega, refere-se a como o mundo atlântico 

da sexualidade, no início do período moderno, forjado em meio a violência e à criação 

de estereótipos, teve certo impacto na própria Europa. Os centros portuários 

desenvolveram em muitas partes do velho continente uma movimentada cultura de 

prostituição que esperava a volta das ricas naus das pilhadas Américas.  A bordo dos 

navios, também surgiram novas preocupações sobre a possibilidade da 

homossexualidade, levando em conta os vários meses que a tripulação se mantinha 

em alto mar, especialmente pela crença na incontrolável libido masculina.  

 É necessário citar quanto o intenso intercâmbio comercial entre os continentes 

aumentou os índices de doenças venéreas a partir da década de 1490. Novos 

preservativos foram difundidos como proteção às doenças sexuais que aumentavam 

e alastravam-se com uma rapidez impressionante. Conforme a tecnologia de 

navegação e o mercantilismo evoluíram, a disseminação de doenças sexuais também 

aumentou.  
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 Todavia, Stearns (2010) ressalta que os resultados mais importantes das 

interações atlânticas no início do período moderno giraram em torno dos 

comportamentos sexuais populares de muitos grupos americanos e das atitudes 

ligadas à sexualidade, moldadas com base em relações de poder muito diferenciadas. 

A ligação entre sexo e violência ficou bastante evidente, como raras vezes na história 

da humanidade e ainda não dá ideia de arrefecimento, como demonstra o mapa do 

feminicídio nos tempos atuais.  

 Na segunda parte de seu livro “A sexualidade no mundo moderno” 1750-1950, 

Stearns (2010) indica que algumas das mudanças mais fascinantes na história da 

sexualidade humana começaram a tomar forma nos séculos XVIII e XIX.  Nesse 

período foram introduzidos novos dispositivos de controle de natalidade como o 

diafragma e a camisa de vênus, o que aumentou a separação de sexo e procriação e 

a ênfase no sexo apenas para o prazer. Os médicos começaram a reivindicar um novo 

papel nas questões sexuais, argumentando que seu aconselhamento era crucial tanto 

para a moralidade pública quanto para a saúde sexual. Também surgiu uma 

florescente indústria da pornografia. No Japão as primeiras leis contra a 

homossexualidade.  

 Devido a industrialização verificada na Europa e América do Norte, essas 

regiões assumiram o comando do poder no Ocidente, ditando as regras de moralidade 

sexual. A Revolução Russa, contrapondo-se a hegemonia do bloco ocidental, levantou 

novas questões sobre a sexualidade. 

 Conflitos culturais à cerca da sexualidade tornaram-se mais latentes devido 

ao maior intercâmbio comercial. Os ocidentais sentiam-se livres para julgar 

praticamente todas as sociedades à luz de seus próprios e complexos valores. Novos 

comportamentos, no Ocidente, mediram forças com atitudes mais conservadoras. Um 

sem-número de temas específicos surgiu, mas pelo menos potencialmente, há um fio 

condutor: o industrialismo e a cultura de massa. Livros surgiram sobre a 

‘modernização’ do sexo. Novas contestações foram desencadeadas. Convicções 

sexuais produziram perplexas reações às mudanças.  

 Stearns (2010) observa que a sociedade ocidental, no período de 1750 – 1950 

realizou uma primeira revolução sexual e que a essa maior liberdade no 

comportamento foi acionada uma reação, conhecida como moralidade vitoriana. No 

século XVII pelo menos três forças instigaram mudanças fundamentais no 
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comportamento e no horizonte sexual da sociedade ocidental: a economia, o 

protestantismo e as melhorias de condições da nutrição e da urbanização gerando 

mudanças efetivas no contexto físico do sexo, particularmente em termos da idade da 

puberdade.  

 As mudanças culturais vieram com os ataques protestantes ao catolicismo e 

à noção de castidade. A vida de casado ganha nova ênfase, incluindo a satisfação 

sexual, a compatibilidade e o afeto. O propósito básico do sexo era gerar uma forte e 

numerosa prole.  

 O impacto da mudança econômica envolveu a difusão da manufatura e a 

produção de fios e tecidos pequenos. As cidades começaram a crescer com a 

migração do campo e a urbanidade provocou um afrouxamento do controle dos pais 

sobre os filhos, com a perda da autoridade paterna campesina, sobretudo pelo 

surgimento da destacada figura do industrial e patrão, a quem muitas pessoas temiam 

e projetando sobre a mesma a imagem de um novo senhor a quem numerosas 

famílias deviam seus empregos e favores.  

 A expansão do consumismo popular no século XVIII também foi um dos novos 

fatores dessa mudança. Detecta-se o aparecimento da moda, o que ampliou cada vez 

mais, sobretudo entre a juventude, a ideia de manter-se atraente e atualizado com as 

novas tendências do vestuário e do comportamento. Essa preocupação com a moda 

promove a redução da idade da puberdade, que também se acompanhava das 

melhorias na alimentação e no consumo de proteínas. A consequência disso, a partir 

do século XIX, foi atribuir à adolescência a condição de foco de interesse como 

período de confusão e perigo sexual.  

 A nova produção cultural da sexualidade, pelo menos em certos contextos, e 

a rápida mudança econômica e social que abalou as expectativas e linhas de 

autoridade estabelecidas, juntamente com as alterações físicas no amadurecimento 

sexual que afrontaram as relações geracionais, combinaram-se de modo a preparar o 

terreno para as mudanças realmente dramáticas na maneira como as pessoas 

comuns começaram a demonstrar interesse sexual. A partir do século XVIII houve um 

surto de nascimentos de filhos ilegítimos. Houve mudanças discretas relativas ao sexo 

conjugal e a ascensão de temas sexuais na cultura popular.   

 O historiador britânico (2010) aborda como esse novo panorama urbano e 

industrial modificou a dinâmica da juventude e do casamento. A partir da segunda 
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metade do século XVIII, os casos de crianças ilegítimas aumentariam três ou quatro 

vezes além dos níveis tradicionais. Mais e mais jovens estavam fazendo sexo mais 

cedo e, depois, por um conjunto de razoes, não estavam se casando. Essa 

transformação ocorria entre indivíduos das classes mais baixas e seria confirmada e 

ampliada no século XIX em muitas das cidades fabris, mostrando como o aumento da 

ilegitimidade também estava relacionado às novas possibilidades de abuso sexual nas 

fábricas mistas.  

 O primórdio da industrialização também aumentou a prostituição. Para uma 

mulher solteira as oportunidades econômicas não eram nada promissoras. As 

operárias possuíam salários menores que seus colegas homens e algumas 

precisaram vender seu corpo por “uma quinta parte” do salário mensal. O elevado 

número de filhos ilegítimos tornou-se um fardo duradouro para as mães solteiras, 

sujeitas à vergonha e à pobreza.  

 Na maioria das sociedades rurais no hemisfério norte, um número excepcional 

de partos ocorria entre os meses de fevereiro e março, o que significava que um 

número desproporcional de concepções ocorria entre maio e junho, nos rituais festivos 

que celebravam a primavera. Essa tendência tendeu a aumentar com o aumento de 

novas ideias sexuais advindas pelo acesso maior a literatura pornográfica e a cada 

vez maior difusão de sexo recreativo promovido pela reconfiguração da sociedade 

industrial e urbana. A privilegiada elite econômica tinha acesso a uma cultura 

pornográfica de alta qualidade na impressão, sendo que a literatura erótica, 

expressando a pulsação sexual de uma sociedade que rompia cada vez mais com o 

sistema romântico da vida campestre, assumindo as contradições do crescimento das 

cidades, associando sexo, flagelação e dor.  

 Por volta do início do século XIX, escritores e escritoras desenvolveram a ideia 

de uma transformação sexual, afirmando que tanto homens quanto mulheres 

deveriam ter mais liberdade de ação e toda uma crítica foi realizada sobre o ciúme. A 

ideia de ‘propriedade exclusiva’ sobre a pessoa amada era questionada e divulga-se 

cada vez mais a noção de amor livre.  

 Para Stearns o século XIX trouxe novas questões sociais. A estrutura de 

classes da emergente sociedade industrial formava-se, envolvendo diversas 

conjunturas. A existência cada vez maior de mulheres se prostituindo nas grandes 

cidades atraia parte significativa de homens da classe média e das camadas 
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superiores que movimentavam capital financeiro com uma destreza nunca vista antes. 

Essa nova configuração social também promovia como nunca visto antes, um número 

expressivo de casos de abusos sexuais de operárias e de empregadas domésticas. 

 Acontecia uma primeira revolução sexual, com consequente reações morais. 

Para muitos jovens, a atividade sexual ganhou um novo ímpeto. Para alguns homens, 

de várias classes sociais, cresceram as expectativas de acesso sexual e essa ideia 

estendeu-se inclusive a algumas mulheres. O resultado foi uma reação conservadora, 

conhecida como vitorianismo, que promoveu o arrefecimento do moralismo sexual, 

estendendo-o à cultura, às leis e ao comportamento.  Stearns (2010) afirma que ainda 

hoje seu impacto é atuante na sociedade ocidental, pois as bases do vitorianismo 

eram resultado da existência de um abismo cada vez maior entre valores tradicionais, 

incluindo padrões cristãos, e muitas das inovações no comportamento popular e na 

cultura pública que fazia circular nas grandes cidades, pessoas de ambientes 

diferentes como religiosos, mercadores, empresários, operários e operárias, artistas, 

prostitutas, estrangeiros, profissionais liberais entre outras. O resultado era o temor 

pela dissolução do casamento e a ameaça sempre presente de um bastardo em uma 

família honrada.  

 Para Stearns (2010), o fato mais importante é que médicos e seus porta-vozes 

começaram a oferecer apoio aos conservadores incomodados, argumentando que 

muitas práticas sexuais tinham efeito nocivo na saúde e na moralidade. Assumiam 

que em matérias relativas à sexualidade a autoridade médica valia tanto quanto a dos 

padres e demais religiosos. Muitos médicos, ávidos por um novo status e ampliação 

de fonte de renda, buscaram claramente se beneficiar da reinvindicação de uma nova 

autoridade em questões sexuais. O resultado foi uma crucial inovação nos tipos de 

consequência agora discutidos publicamente em assuntos sexuais e nos tipos de 

práticas sexuais colocados sob a mira da fiscalização. E a ‘medicalização’ do sexo 

duraria muito mais que o próprio vitorianismo.  

 O controle de natalidade, especialmente nas classes populares, era um sério 

problema social.  A população crescia mais depressa do que a disponibilidade de 

recursos sociais e pessoais. Também para as classes médias as crianças estavam 

começando a representar mais despesas do que braços extras para compor a mão 

de obra da família. Desde 1790 as taxas de natalidade na classe média começaram a 

declinar e a tendência era que os demais grupos sociais imitassem esse padrão. Antes 
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de 1840 a única maneira segura de diminuir os índices de natalidade era reduzir a 

atividade sexual. A estratégia era recorrer a métodos contraceptivos como o coitus 

interruptus. Todavia os métodos tradicionais estavam em declínio e a reação era 

intensificar os níveis de abstinência sexual em fases chaves da vida.  

 Em seguida, Stearns (2010) aborda a natureza da moral sexual vitoriana. 

Afirma que o vitorianismo possuía muitas variações. Entre elas uma concepção 

profunda de que a atividade sexual precisaria ficar limitada ao casamento, a fidelidade 

conjugal era fundamental e o ímpeto sexual dos jovens deveria ser rigidamente 

controlado. Nesse sentido, a prescrição médica era uma aliada imprescindível, 

abordando a sexualidade como uma questão de saúde. Os excessos de atividade 

sexual, alertavam os médicos vitorianos, causavam problemas que iriam da 

insanidade à morte prematura e, no final do século XIX, recrudesceram os alertas 

sobre doenças sexuais. Uma colossal dose de preocupação tomou forma em uma 

enxurrada de advertências contra a masturbação e, em casos extremos, rapazes eram 

enviados para tratamento em sanatórios. Sobre o comportamento sexual das meninas 

também havia alertas e tratamentos e nos Estados Unidos da América, várias 

clitoridectomias foram realizadas em masturbadoras compulsivas.  

 Gênero e sexualidade ganharam novas definições com o vitorianismo. Uma 

delas virou o jogo da tradicional crença das civilizações da antiguidade clássica, 

quando se considerava que as mulheres eram mais suscetíveis ao pecado do que os 

homens. Estes passaram a ser vistos como criaturas sexualmente mais agressivas, o 

que apenas evidencia o quanto as mulheres foram castradas durante milênios e, 

obviamente, quanto os homens, como detentores e benefiados das regras sociais, 

exerciam uma supremacia que foi sendo construída desde a crença em sua biologia 

mais independente de ciclos da natureza ao seu predomínio na condução da 

sociedade, seja enquanto detentores dos poderes militar, religioso, político e cientifico. 

A posição de comando quase sempre tendeu a tirania, replicando-se em micropodres.  

 As mulheres passaram a ser vistas como agentes civilizadoras, programadas 

para refreá-los. Os moralistas vitorianos argumentavam que as mulheres tinham 

pouco ou nenhum desejo sexual, por isso, aptas à promoção do equilíbrio na 

constituição do casal. Os vitorianos, herdeiros que eram da moral patriarcal da 

antiguidade e do medievo europeu, continuaram a demonstrar uma cruel avidez para 

condenar mulheres que dessem mostras de ser sexualmente ativas.  
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 O Estado vitoriano cultivou um novo papel na defesa da cultura pública, em 

parte, é obvio, por substituir as Igrejas, cujo poder declinava, mas em parte também 

por causa das novas ameaças, como, por exemplo, a pornografia. Um alvo particular 

– e aqui havia uma elevada dose de ironia – envolvia o controle de natalidade. Entre 

1820 e 1840, com a vulcanização do látex, foi possível adquirir dispositivos de 

borracha muito mais eficazes e baratos na forma de preservativo masculino.  

 Stearns (2010) lembra também quanto o vitorianismo atacou o aborto. A partir 

da década de 1830, sob os auspícios clerical protestante, a maioria dos estados norte-

americanos aprovou novas leis, e muitos governos europeus também baniram a 

prática, invariavelmente prendendo as pessoas que realizavam abortos, às vezes, 

médicos clandestinos, mais em geral parteiras. A medicina abraçava cada vez mais a 

causa moralista da religião, por isso não é raro ouvir em nossa atualidade a expressão: 

médicos acham que são deus.  

 Por fim o vitorianismo fundamentou-se em um novo tipo de divisão de classes 

baseada em preconceituosos padrões sexuais. Os pobres, incluindo os imigrantes e 

as minorias raciais, agora eram mal vistos e acusados de promiscuidade e, portanto, 

de frouxidão moral. A classe média direcionou seu desprezo também para os 

aristocratas antiquados e decadentes, que não seguiam um rígido código sexual. 

Criticava ainda uma nova categoria de artistas conhecidos como boêmios, cujo 

comportamento sexual era supostamente licencioso, tendo em vista poetas, pintores 

e músicos reuniam-se nos cafés entre dançarinas, prostitutas e estrangeiros.  

 A palavra culpa, foi um dos principais lemas vitorianos, e muitas pessoas 

passaram a vida toda sob o julgo das condenações vitorianas acerca dos perigos dos 

impulsos eróticos ou até mesmo da imundície e impureza de seus órgãos sexuais. Da 

culpa, pelo menos em situações extremas, invariavelmente também derivava o medo. 

 Por mais intensa que fosse a moral vitoriana, e por mais profundo que seu 

impacto tenha sido, a realidade sexual nas décadas vitorianas continuava sendo 

complexa, em parte, obviamente, devido ao motivo que os efeitos da primeira 

revolução sexual não podiam ser simplesmente abolidos. Mas, sua repercussão e 

capacidade de ação, alteraram boa parte da vida social e sexual, sendo um bom 

exemplo dessa censura, quanto os índices de nascimento de crianças ilegítimas de 

fato declinaram. 
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 Stearns (2010) alerta que as autoridades médicas vitorianas não eram 

unânimes e nem sempre havia consenso entre as mesmas. Entretanto, todas 

concordavam, por exemplo, que o desejo sexual feminino era diferente do masculino, 

mas apenas um grupo extremista afirmava categoricamente que as mulheres não 

podiam e nem deviam, no casamento, buscar algum tipo de prazer sexual. 

Inquestionavelmente, no entanto, e em parte incitados pelas ideias vitorianas de 

gênero, muitos homens entregaram-se a uma sexualidade de duplo padrão, insistindo 

que suas esposas vivessem de acordo com as regras, como mandava o figurino 

vitoriano, enquanto eles visitavam e deleitava-se ocasionalmente com prostitutas. Os 

rapazes eram bem menos predispostos do que as moças a acatar as regras referentes 

ao sexo pré-marital, em parte porque não arcariam com o fardo e a vergonha da 

gravidez indesejada. Um importante resultado colateral do comportamento sexual de 

duplo padrão no final do século XIX foi o crescente índice de doenças venéreas, 

sobretudo entre homens de várias classes sociais, o que por sua vez, incitou alertas 

médicos sobre sexo impróprio, lançando medidas para melhorar as condições de 

saúde das prostitutas.  

 Tanto os homens quanto as mulheres das classes médias se ajustaram ao 

vitorianismo também por meio de relacionamentos surpreendentemente intensos 

entre pessoas do mesmo sexo. Stearns (2010) acredita que isso, obviamente, podia 

ser compatível com a ética vitoriana, mas levantou algumas questões intrigantes. 

Muitas moças amaram uma ou mais amigas, e o mesmo se aplica aos rapazes. Em 

ambos os casos, manifestações físicas e referências verbais a essas manifestações 

faziam parte do pacote. Em resumo, no que diz respeito à classe média ocidental, 

alguns poucos indivíduos desafiaram de modo aberto os padrões sexuais vitorianos. 

Entretanto o vitorianismo não chegou a conter de maneira absoluta a cultura pública, 

pois continuou existindo uma forte indústria pornográfica, mesmo que esta 

acompanhasse a tendência em amenizar o hedonismo. A produção pornográfica 

tornou-se cada vez mais clandestina, ficando mais cara e dirigindo-se a homens das 

classes altas e aos clubes masculinos.  

 Muitos líderes da classe trabalhadora, no final do século XIX e depois, também 

defenderam restrições sexuais como parte de seu interesse em manter a atenção dos 

operários voltada para o que consideravam objetivos mais cruciais, como o ativismo 

sindical. Todavia muitos trabalhadores ignoravam aspectos fundamentais do 
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vitorianismo, e alguns os confrontavam abertamente, sendo que o sexo antes do 

casamento foi uma prática comum entre o proletariado. Rapazes operários 

conversavam frequentemente sobre sexo, estimulados pela pornografia ou 

provocados por mulheres mais velhas. Nas escolas, as crianças que demonstravam 

interesse excessivo por sexo eram enquadradas e encaminhadas para medidas 

disciplinadoras, e algumas meninas – principalmente, mas não exclusivamente da 

classe trabalhadora – eram rotuladas como desviantes por não se submeterem aos 

padrões vitorianos da sexualidade. 

 O debate sobre a sexualidade, ainda que dissimulado, em nome da decência, 

foi uma característica básica da vida ocidental do século XIX, ajudando a dividir as 

classes sociais e desempenhando um papel crucial nas definições de gênero. Foram 

estabelecidas diversas restrições às mulheres ditas respeitáveis, bem como padrões 

difíceis também para os homens, que muitas vezes eram forçados a uma vida de duplo 

padrão moral, simultaneamente, mostrando refreamento no âmbito de sua própria 

classe e, de outras maneiras, dar mostras de grandes façanhas sexuais. Essa 

discussão sobre a sexualidade também incitou esforços para regulamentar o decoro 

como parte essencial da cultura pública, impedindo significativamente que as pessoas 

tomassem consciência de alternativas relativas ao controle de natalidade.  

 O debate claramente formou o movimento feminista, que ganhara corpo no 

final do século XIX e, embora algumas feministas se preocupassem com a exagerada 

ênfase na pureza feminina e se opusessem às ideias de ausência do desejo sexual 

da mulher, no geral as líderes do movimento aproveitaram-se sabiamente do 

argumento da pureza feminina para ajudar a promover outros objetivos, tais como a 

exigência do direito ao voto. Nesse sentido, foram também as primeiras feministas 

que deram atenção às condições das prostitutas, invariavelmente exigindo inspeções 

de saúde para prevenção de doenças venéreas. Muitas também apoiavam medidas 

adicionais de controle de natalidade, com o objetivo de liberar as mulheres para outras 

atividades além do confinamento às tradicionais funções de donas de casa.  

 O choque entre vitorianismo e as pressões por transformações sexuais 

apaziguou-se um pouco nas últimas décadas do século XIX e no início do século XX. 

Em 1918 uma cientista britânica chamada Marie Stopes lançou um livro intitulado 

Married Love, essencialmente dedicado à ideia de que o prazer sexual era um aspecto 

decisivo do casamento e que, portanto, deveria incluir o reconhecimento integral do 
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desejo e da capacidade das mulheres em vivenciá-lo. O livro provocou polêmicas, 

gerando pavor em líderes católicos e protestantes, mas fascinou um tremendo e fiel 

público leitor. A obra de Stopes foi um sinal de que o vitorianismo não havia vencido 

de maneira absoluta e que sua forte influência começava a afrouxar. Desde então os 

ataques à moral vitoriana tornaram-se cada vez mais vigorosos. Sigmund Freud e 

outros praticantes da psiquiatria lastimavam a desnecessária repressão sexual, em 

particular na socialização da criança. Sua obra e de outros no campo da psiquiatria 

auxiliou a reduzir a ênfase vitoriana na regulação da masturbação e outras expressões 

da sexualidade das crianças.  

 Apesar do vitorianismo, a cultura popular da sexualidade mudou, 

influenciando o estilo de roupas, agora mais informais, com saias mais curtas, o que 

escandalizava os moralistas de plantão que se alarmavam cada vez mais, sobretudo 

quando surgiram os primeiros concursos de beleza em 1920, que revelaram ainda 

mais o corpo feminino em trajes de banho, sendo suas fotos postadas em revistas e 

jornais impressos.  

 Nas grandes cidades do Ocidente, surgiram as “zonas de luz vermelha” em 

que prostitutas, shows de strip-tease e outras atividades sexualmente provocadoras 

eram implicitamente toleradas. Contudo, o mais duro golpe sofrido sobre o 

vitorianismo veio por meio de campanhas cada vez mais frequentes com o intento de 

ampliar o acesso e a aceitação dos modernos dispositivos contraceptivos, sobretudo 

a crescente discussão sobre o aborto, que ainda ilegal, denunciava o quanto as 

mulheres eram infectadas, mutiladas e fatalizadas em clínicas clandestinas, enquanto 

seus companheiros escapavam de qualquer regulação, como se o feto fosse gerado 

partenogenicamente apenas pela mulher.  

 De modo geral, pode-se afirmar que o vitorianismo não foi um movimento 

original no sentido da causalidade. Foi em si mesmo uma reação ao surgimento de 

uma nova concepção de sexo recreativo que emergiu do bojo do industrialismo e da 

crescente urbanização da vida social, permitindo maior circulação entre pessoas de 

gênero e classes diferentes. Essa concepção de sexo recreativo logo disseminou-se 

entre os casais, tornando-se de suma importância para felicidade conjugal e tema 

pacífico entre as décadas de 1920 e 1930. Essa foi a transformação fundamental que 

ajustou o comportamento sexual às condições da sociedade industrial.  
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 As restrições à cultura pública persistiram, após um breve período de flerte 

com temas sexuais mais evidentes. Bom exemplo aconteceu em Hollywood, a capital 

norte-americana da indústria cinematográfica, que adotou regras claras e restritivas, 

incluindo a praxe de mostrar casais, inclusive casais casados, em cama devidamente 

separadas. Demorou décadas para que a nudez em um filme considerado não 

pornográfico fosse aceita, sendo que ainda hoje a nudez frontal de atrizes e atores 

mexe com a imaginação do público. Em 1992, quando do lançamento do filme Basic 

Instinct, a famosa cena de Sharon Stone cruzando as pernas foi responsável por uma 

arrecadação milionária nas bilheterias e, em 2008, a nudez frontal masculina do ator 

Gilles Marini, foi assunto amplamente comentado naquele ano. Em 1992, o segredo 

da personagem Dil, fez a desconhecida transexual Jaye Davidson, causar confusão 

na mente de espectadores e espectadoras de cinema, levando-a a concorrer ao Oscar 

de melhor ator coadjuvante.  Se o corpo diádico ainda causa celeuma, pergunta-se 

quão polêmico seria apresentar o corpo intersexo na arte para uma grande plateia? 

Problematizando a questão, em qual categoria um intersexo talentoso concorreria ao 

prêmio de interpretação: melhor ator ou melhor atriz? 

 Voltando ao vitorianismo e a sua relação com às artes, Stearns (2010) cita 

como na Alemanha nazista, a repressão moralista atacou filmes e perseguiu artistas. 

A atriz Marlene Dietrich migrou para os Estados Unidos da América e como ela, 

diretores e toda uma rede de profissionais técnicos fez o mesmo, fugindo das 

perseguições de Hitler e almejando participar da crescente indústria de cinema norte-

americana. Aliás em 1920, a Alemanha sob influência vitoriana, policiais invadiam e 

depredavam casas noturnas, prendendo prostitutas, marinheiros e homossexuais.  

 No caso da homossexualidade a atenção foi redobrada, recebendo, portanto, 

renovada atenção, o que causou uma onda generalizada de hostilidade e ansiedade. 

Os atos homossexuais ainda eram considerados pecaminosos, permanecendo na 

ilegalidade. Mas não existia a noção que se tratava de problemas de grandes 

proporções.  Somente a partir de 1850 a homossexualidade foi considerada uma 

patologia.  O termo homossexualismo surgiu na Alemanha em 1896, refletindo um 

novo interesse especializado. Cada vez mais, cientistas argumentavam que a 

homossexualidade era um traço de caráter que se desenvolvia como resultado de 

alguma falha na educação infantil. Gradualmente, as ideias de especialistas foram 

sendo traduzidas em uma maior consciência pública. Diversos julgamentos, incluindo 
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uma famosa ação legal contra o autor britânico Oscar Wilde, ajudaram a dar 

publicidade intensa à nova preocupação com a homossexualidade, juntamente com a 

ideia de que era uma condição intrínseca, e não um comportamento ocasional.  

 Essa situação levou a uma trinca de resultados. O primeiro é que as pessoas 

interessadas em atos homossexuais cada vez mais passaram a sentir que tinham uma 

identidade comum, mesmo que ela estivesse sobre constante ataque. O segundo foi 

que a homossexualidade passou a ser alvo de constantes insultos, colocando-a no 

centro dos debates e, em terceiro lugar, ficou bastante claro na década de 1920 que 

muitos pais começaram a se preocupar com a possibilidade de que seus filhos se 

tornassem homossexuais, cultivando ansiedades semelhantes nos jovens. O 

resultado dessa trinca ajudou a dar folego à tendência de concentrar renovado 

interesse nas expressões heterossexuais, incluindo os encontros amorosos. Ganhava 

terreno uma maior permissividade, ainda que discreta, demonstrando como os 

processos históricos são dinâmicos.  

 Entre 1750 e 1950, quase todas as regiões do mundo estiveram envolvidas 

em relações políticas e econômicas cada vez mais complexas, sendo que a mudança 

econômica e o imperialismo inevitavelmente tiveram significativos impactos nos 

comportamentos e valores sexuais. Esses impactos acerca das práticas sexuais no 

Ocidente e nos demais continentes, é o tema mais fácil de identificar, e isso 

obviamente, teve continuidade e intensificou padrões que já tinham começado a 

emergir em meio ao colonialismo europeu no início do período moderno. 

 A partir de 1870 e século XX adentro, tomou forma uma impressionante 

campanha mundial contra a ‘escravidão branca’. Essa cruzada tinha muitos 

componentes intrigantes, refletindo a crescente preocupação, em especial de líderes 

feministas, com a prostituição propriamente dita. O pânico em relação à escravidão 

branca era baseado em uma reação de repugnância diante do fato de estrangeiros, 

principalmente asiáticos, mulçumanos, africanos e latino-americanos estarem 

obtendo acesso sexual a mulheres europeias brancas, consideradas puras e 

intocáveis. Curioso é que a mesma garra que o feminismo europeu possuía contra a 

escravidão branca, calava-se quanto a exploração centenária de homens ocidentais 

sobre as mulheres asiáticas, negras e ameríndias. 

 Por fim, o vitorianismo rejeitava hábitos sexuais - reais ou imaginários - de 

outros povos, em especial do Oriente Médio. As mulheres nativas africanas e asiáticas 
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eram constantemente evocadas ao propósito da pornografia europeia. O velho 

continente enviava aos demais continentes seus missionários protestantes e católicos, 

que desde o século XIX, promoviam a moral vitoriana europeia pelos quatro cantos 

do mundo. Por todo lado difundia-se um racismo que acusava a sexualidade de povos 

africanos, asiáticos, árabes e latino-americanos como desregrada lascívia e fonte de 

doenças sexuais transmissíveis, o que é bem irônico, pois a classe média vitoriana 

europeia e norte americana era extremada defensora da monogamia.  

 A força da opinião europeia, sobretudo por sua posição de controle 

imperialista sobre o mundo, pesou de maneira particularmente direta nas colônias, 

novas e velhas. Missionários ocidentais trabalhavam com afinco para mudar o que 

viam como costumes imorais, criticando os costumes sexuais de outros povos, o que 

denota, para Stearns, um elevado grau de inveja. Um observador do século XVII, 

preocupado com o crescimento da população inter-racial, receando que essa 

miscigenação pudesse tornar menos dócil os nativos, escreveu que ‘os colonos sem 

ter consciência disso, cavaram a própria cova com o pênis’.  Em 1840 a incidência de 

sífilis disparou na Índia. A religião também podia provocar hesitações e muitos 

observadores acreditavam que apenas a conversão ao cristianismo podia redimir a 

sexualidade nativa, sem estabelecer uma autocrítica de quanto os europeus 

estupraram inúmeras africanas, asiáticas e ameríndias. O sistema imperialista 

europeu, com sua perspectiva exploratória cruel promoveu na Índia e na África um 

sistema de pilhagem que levou as populações locais à extrema miséria, forçando 

centenas de mulheres à prostituição como única saída lucrativa. A licenciosidade 

sexual parecia ter disseminado, ironicamente trazendo à tona todo um espectro do 

passado que louvava a antiga virtude das mulheres, sem atentar para as contradições 

do sistema imperialista colonial.  

 Voltando sua análise à China e ao Oriente Médio, Stearns (2010) considera 

que importantes alterações sexuais ocorridas em outras partes da Ásia e norte da 

África guardavam analogias com as condições imperiais, mesmo os grandes impérios, 

como o otomano, que permanecia tecnicamente independente. Na China, a literatura 

erótica sofreu grande censura e, somente no início do século XVIII, mais de 150 títulos 

foram banidos. Concomitante, pela primeira vez, o governo tentou banir as relações 

homossexuais com a lei de 1740. A ênfase na monogamia tornava-se maior, 

prevalecendo o incentivo aos casamentos arranjados. Com a ascensão do 
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nacionalismo comunista, deu-se vigor aos esforços de redefinição dos padrões 

sexuais, incluindo ataques cada vez mais pesados ao concubinato como marca 

característica do sistema imperialista do passado.  

 Mas não apenas grupos ocidentais tinham a primazia em desprezar a 

sexualidade dos demais povos. Árabes e turcos criticavam a licenciosidade das 

mulheres ocidentais por estas apresentarem-se em público com o que consideravam 

vestes impróprias, além de abominarem a maquiagem feminina vista por eles como 

característica das prostitutas. A discussão sobre o uso do véu manteve-se acessa em 

países como o Egito. Os temas homossexuais continuavam em voga no Oriente 

Médio, o que desagradava os moralistas ocidentais, que condenavam a capacidade 

da literatura em retratar cenas homoeróticas. Entretanto, para outro grupo de 

ocidentais, esse era exatamente o ponto atrativo das sociedades da região do 

Crescente Minguante, atraindo turistas europeus desejosos pelas obscenidades de 

Mil e uma noites. Esse foi o caso de renomados artistas como Eugene Delacroix, 

Oscar Wilde e T. H Lawrence. “Obviamente, a reputação erótica geral da região atraiu 

outros interessados em contatos heterossexuais, como na Índia ou África, mas o 

ingrediente homossexual era invulgar” (STEARNS, 2010, p 198/99).  

 Desde 1750 a interação entre Europa e América Latina havia sido intensa e 

oficialmente os padres católicos visavam as relações entre as classes sociais eram 

marcadas por grande dose de violência e exploração. Havia um vasto abismo entre 

as mulheres das classes altas, supostamente virtuosas, e as demais mulheres, 

incluindo aí não apenas as prostitutas. Esse abismo era acentuado sobretudo devido 

a fatores raciais. 

 Desde 1890, feministas médicas exigiam um novo tipo de educação sexual 

visando restringir à exposição a doenças e o estigma da ilegitimidade.  Em geral, o 

poder católico limitava a eficácia dessas medidas. Desde1920 as feministas latino 

americanas lutaram veementemente contra a violência sobre a mulher e a gravidez 

indesejada.  Stearns (2010) indica que um artigo do período afirmava: “uma mulher 

jamais será dona do próprio nariz se não puder escolher o momento em que quer se 

tornar mãe”. As feministas estavam preocupadas com o duplo padrão moral da 

sociedade, marcada pela hipocrisia que defendia o casamento monogâmico, 

condenando o adultério, mas que permitia que chefes de famílias mantivessem 
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amantes. Esses padrões públicos aplicados à sexualidade estavam intimamente 

atrelados ao catolicismo, o que dificultava a discussão e as mudanças.  

 Esses dois países experimentaram diretamente uma revolução industrial em 

fins do século XIX. A crescente urbanização trouxe a inevitável expansão da 

prostituição, não necessariamente devido ao aumento das cidades, mas ao 

persistente modelo baseado na exploração de mão de obra barata nas fábricas, 

vinculada também a questão de moradia com suas altas de aluguel e ao elevado preço 

dos alimentos que passaram a ter uma rede de distribuição do campo à cidade. 

 O Japão passou por drásticas adaptações para ficar à altura de padrões de 

respeitabilidade exigida pelo Ocidente. Os tradicionais estabelecimentos de gueixas 

foram alvo de atenção, e sua regulação tornou-se mais rígida. A terra do sol nascente 

aceitava atos homossexuais, desde que ocasionais. De modo geral, predominava na 

sociedade uma ênfase altamente masculina e heterossexual. Em 1873, a 

homossexualidade foi ilegalizada, havendo cada vez mais uma ênfase na moralidade 

da família. As esposas deveriam domar o impulso sexual, sendo que o resultado dessa 

pressão moral foi o aumento no índice de divórcio.  Uma lei de 1872 emancipou as 

prostitutas e em 1920 estimava-se que havia mais de 50 mil prostitutas por todo o 

país. Desde 1870, uma grande rede de tráfico de mulheres operava na região, 

comercializando mulheres em direção ao Ocidente. Segundo Stearns (2010) esta era 

uma operação difícil de ser exterminada. 

 A Rússia gerou sua própria variação de padrão sexual, sendo que a religião 

oficial, o cristianismo ortodoxo, orientava essas mudanças com a regulação da 

atividade pré-marital e a ênfase na virgindade. A prostituição, de início atacada, foi 

regulada em função de preservar as mulheres respeitáveis. Estimava-se que na 

década de 1890 havia 2.500 bordéis espalhados pelo império. As taxas de aborto 

aumentaram significativamente. Uma lei de 1903 abrandava as relações 

homossexuais. O país não foi dominado pelo clima de vitorianismo. A Revolução 

Russa de 1917 promoveu um debate mais franco sobre as questões sexuais, 

confirmando a liberalidade sexual da sociedade. A religião sofreu um grande ataque, 

o que ajudou ao afrouxamento da moral. O divórcio foi aprovado, a homossexualidade 

foi descriminalizada e o aborto legalizado. A ideia de moralidade era percebida como 

profundamente ligada à religião enquanto domesticação do povo, principalmente do 

proletariado e do campesinato. Todavia uma forte reação, com a ascensão de Stalin, 
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causou uma completa reversão, com um forte ataque a liberdade sexual vista como 

um sinal de depravação sexual, podendo macular a estabilidade do Estado soviético. 

A homossexualidade foi perseguida, a prostituição caiu na ilegalidade e a literatura 

erótica foi censurada. Esse sistema de repressão foi coroado com a promulgação de 

rígidas leis sobre o divórcio, tornando-o mais complexo. A mudança e a continuidade, 

configuraram o tema dominante na história da sexualidade no mundo nos dois séculos 

após 1750. A prostituição prevalecia em contextos urbanos e ligava-se à intima 

proteção das mulheres respeitáveis. Os ataques à homossexualidade tornaram-se 

mais hostil devido à nomeação desta como patologia. O período viu surgir a 

emergência do feminismo entre as mulheres brancas letradas. Em suma, o 

intercâmbio entre os povos, a massificação da imprensa e a formação de uma classe 

média culta e ávida por informações, alavancou o interesse pelo prazer sexual como 

parte da cultura urbana e de consumo.  

 Ao chegar à parte III – A sexualidade na era da globalização, Stearns aborda 

a ideia de como se desenvolve pelo planeta, desde meados do século XX, uma 

reversão sobre a até então intima relação entre imperialismo e moralização, ao menos 

em sua aparência. As demais sociedades periféricas - sobretudo quando se toma a 

Europa e os Estados Unidos da América como imperialistas – acusavam o Ocidente, 

sobretudo a sociedade norte-americana, de moralmente e sexualmente decadente em 

muitos aspectos, desde a exploração econômica sobre demais países quanto o estilo 

de vida amplamente difundido das estrelas de cinema que eram copiados por todo o 

mundo. O mundo árabe enrijeceu a moralidade sexual e tomou essa diferença 

moral/sexual com os EUA como uma questão de princípios religiosos. O islamismo 

tornava-se o guardião da moral do Oriente em contraposição ao Ocidente.  

 O sexo, como os demais aspectos da vida, tornou-se globalizado, com a 

ampliação dos meios de comunicação, sobretudo com o surgimento da internet. 

Padrões religiosos são questionados, perdendo terreno em uma sociedade cada vez 

mais secularizada. Obviamente grupos religiosos recrudescem seus discursos e cada 

vez mais ganham destaque obtendo concessões na mídia televisiva e radiofônica, 

sem esquecer as redes sociais. Como exemplo, basta pensar quanto a Avenida 

Paulista, em todo seu simbolismo econômico, torna-se palco de manifestações 

conflitantes, como a Parada LGBT e a Marcha para Jesus. As tensões tornaram-se 
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mais latentes, principalmente pela cada vez maior ênfase na ideia de sexo recreativo 

e na sexualidade como consumo.  

 Emerge também uma nova percepção referente aos direitos humanos e o 

feminismo começa a fazer parte da agenda cultural em todos os continentes. Com 

relação aos homens, surge uma tendência em prolongar sua vida sexual e novos 

medicamentos são elaboradas para essa finalidade. A mídia aborda, com 

normalidade, questões relativas à sexualidade, sendo comum programas matutinos 

na televisão aberta discutir questões de gêneros e sexualidade, desde feminismo, 

homossexualidade, travestismo, poligamia, orgasmo, etc.  A publicidade tornou-se 

acentuadamente erotizada, seguindo o apelo sexual do cinema. O surgimento da aids 

colocou em foco a preocupação com o sexo seguro e o uso de preservativos, 

causando forte impacto no estilo de vida de homossexuais e de grupos ligados à 

prostituição.  

 Stearns (2010) aborda como a sexualidade apresenta-se na história 

imediatamente contemporânea, com especial atenção aos temas da contracepção e 

doença e todo um conjunto de circunstâncias. Afirma que o tema dominante da 

sexualidade nos últimos setenta anos é a nova abordagem do sexo como recreação. 

A cultura pública tornou-se mais sexualizada, combinando novas mídias e 

promovendo discussões acaloradas entre grupos, extremando a questão da 

repressão e da liberação sexual. A globalização fez surgir um novo consumismo 

sexual, sobretudo através do turismo sexual e dos sites de prostituição. A mudança-

chave foi a separação entre sexo e procriação e nessa perspectiva a pílula 

anticoncepcional representou um marco decisivo que se emancipou com a 

disseminação dos preservativos sexuais e de uma forte rede de sex shop.  A Igreja 

Católica e seus pares evangélicos se viram ameaçadas, tendo em vista que sua 

catequese esteve fortemente atada ao controle repressivo do sexo e elegendo os 

estudos de gênero - que denominam ideologia de gênero - seu inimigo número um. 

Em bloco, uniram-se, desaprovando os métodos anticonceptivos, sobretudo o aborto, 

em uma campanha ostensiva denominada “a favor da vida”. Entretanto silenciam 

diante das fileiras de abusos sexuais, como estupro e pedofilia, que grassam entre 

seus muros internos. No caso da Igreja Católica e em sua “campanha a favor da vida”, 

salta uma incongruência absurda, quando se leva em conta quanto sua formação 

histórica esteve intimamente ligada a todo um culto de martírio, desde os primeiros 
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cristãos jogados às feras nas arenas romanas que se tornou uma tendência, 

sobretudo sobre as mulheres, e para isso basta evocar a figura de Maria Goretti, 

menina camponesa de apenas 12 anos, assassinada pelo filho de seu senhorio em 

uma tentativa de estupro. A questão religiosa, por seu discurso sexual permeado por 

inúmeras contradições, soa cada vez mais ultrapassado, não sendo suficiente para 

barrar o avanço do sexo recreativo. Como resultado imediato dessa maior liberdade 

sexual, Stearns (2010) aponta a queda vertiginosa no número de filhos e filhas por 

todo o mundo. Nunca antes na história da humanidade havia tanta disposição quanta 

possibilidade de sexo por e pelo prazer.  

 A partir da década de 1970 houve um renascimento de interesses religiosos, 

particularmente nos Estados Unidos da América. Essa revalorização influenciou o 

programa nesse país sobre controle de natalidade, com redução de verbas para o 

planejamento familiar. Desde então, a religião voltou a ganhar impulso em todo mundo 

em função de um novo conservadorismo, dividindo cada vez mais o mundo entre duas 

tendências, uma mais repressiva e outra mais libertária.  No Japão, por exemplo, a 

pílula anticoncepcional só foi aprovada em 1999, depois de três décadas de 

campanhas promovidas por organizações de direitos das mulheres. O sexo recreativo 

aumentou a luta pela legalização do aborto e a disseminação de preservativos e 

demais métodos de controle de natalidade. As tensões têm aumentado, emergindo 

não apenas as contradições entre povos, mas fazendo emergir um discurso de ódio e 

intolerância sobre mulheres, homossexuais, negros e pobres.  

 Na América Latina a resistência tem sido maior devido ao machismo 

característico da região e às campanhas moralizantes das igrejas cristãs. O aborto 

mantém-se estritamente proibido, apesar do discurso de ódio, geralmente entre os 

defensores da “campanha em favor da vida”. No caso brasileiro, os defensores dessa 

campanha não titubeiam gritando a frase “bandido bom é bandido morto”, geralmente 

utilizada para referir-se aos jovens infratores das periferias brasileiras.   

 O catolicismo, mesmo com a epidemia da Aids, jamais defendeu a política de 

uso de preservativos nas relações sexuais, a despeito dos muitos esforços de 

feministas e da comunidade LGBT em promover a camisinha, o que é totalmente 

absurdo com o lema “a favor da vida” adotado pelas igrejas cristãs. A emancipação 

das mulheres, antes sob a tutela do marido e da religião, chocou-se com as 
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campanhas de saúde sexual, divulgadas em rádios e televisão, em escolas e postos 

médicos. A tendência geral fez cair o número de confissões na Igreja Católica.   

 Outro fator importante da sociedade globalizada refere-se ao fenômeno das 

conferências internacionais. Estas muitas vezes forçam os Estados Nacionais a 

adotarem uma agenda mais firme sobre saúde e sexualidade, tendendo à laicidade.   

De certo modo, o discurso médico, ironicamente fez surgir uma cultura da sexualidade 

mais pública e muito mais erótica em todas as áreas do mundo, levando as grandes 

religiões a um significativo desgaste. Segundo reportagem de 24 de dezembro de 

2016 na Folha de São Paulo, nove milhões de pessoas em todo o mundo deixam de 

ser católicos, expondo as dificuldades que o discurso religioso cristão encontra diante 

de uma sociedade cada vez mais bem informada e preocupada com sua saúde e com 

sua liberdade sexual. Em grande parte essa debandada de fiéis é também 

consequência dos rumorosos escândalos sexuais envolvendo o clero católico.40 

 Stearns (2010) aponta três mudanças particularmente decisivas para esse 

arrefecimento do catolicismo e demais ramos do cristianismo:  

1 – As inovações midiáticas que promoveram o surgimento das locadoras de vídeo, 

sendo que a televisão a cabo e a internet ampliaram seu o conteúdo sexual, 

disseminando a pornografia. As revistas, como a Playboy, tiveram ampliada sua 

qualidade de impressão e seu conteúdo sexual.  

2 – Os mecanismos de regulação da moral afrouxaram, levando as religiões a 

perderem espaço para o secularismo e a visão de um Estado cada vez mais laico. 

Todavia, uma forte reação conservadora surgiu no rastro da liberdade sexual.  

3 – A difusão maior entre as culturas regionais e as cosmopolitas, sobretudo como 

consequência da amplitude do consumismo global e sua característica primordial: a 

velocidade das informações.  

 Em geral, Stearns (2010) acredita que as barreiras tradicionais e 

conservadoras ruíram, o que é uma afirmação questionável quando se leva em conta 

a eleição de Donald Trump nos EUA e a proeminente bancada cristã no congresso 

nacional brasileiro. Isso demonstra como o recrudescimento da moral sexual religiosa 

é uma forte reação ao florescimento intenso de uma cultura hedonista que nunca antes 

disponibilizou de modo tão farto um vasto plano de fantasias sexuais para atender ao 

                                                           
40 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/12/1844365-deixam-de-ser-catolicos-ao-menos-9-milhoes-
afirma-datafolha.shtml. 
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gosto do público. Tudo se tornou uma questão de comércio, desde a religião à 

liberalidade sexual.  

 Da música ao vestuário, toda a cultura ficou mais liberal sobre o 

comportamento sexual. O casamento tornou-se avesso ao divertimento. O novo 

mantra é o vale tudo. Nos camarotes e nas folias do carnaval brasileiro, a diversão é 

beijar e “ficar” com o máximo de parceiros ou parceiras possíveis. A ideia da mulher 

passiva e o homem ativo sofreu um forte abalo, sendo que as mulheres agora 

poderiam estar no controle. Essa redefinição também se aplica ao homossexual 

afeminado, agora um ativo que seduz os rapazes, seja por seu charme ou através de 

seu dinheiro.   

 Alguns manuais sobre o prazer sexual tornam-se best-sellers, atuando em 

contraponto à repressão sexual das religiões monoteístas. Exemplo significativo 

desse caso é a afirmação do manual Masters e Johnson (p. 245): “É preciso aceitar 

que sempre existiram regras quanto ao amor sexual (...) e ao examinar essas regras, 

constatamos que algumas são inteiramente arbitrárias e irracionais”. 

 Muitas mulheres, talvez instigadas por semelhante publicações, passaram a 

buscar os prazeres do sexo. Novos relatórios lançaram bases para a busca e o 

entendimento dos prazeres do sexo, como por exemplo, o Relatório Kinsey da década 

de 1950.  O cinema norte-americano apresentou personagens femininas sexual e 

tragicamente ativas, como as personagens Alex Forrest e Catherine Tramell, 

respectivamente dos filmes Fatal Atraction (1987) e Basic Instinct (1991). O sexo 

definitivamente tornou-se assunto tanto das rodas de bares quanto tema nas 

universidades. No caso brasileiro, as telenovelas cumpriram cada vez mais o papel 

de polemizar. Em 1993, uma parcela significativa do público brasileiro escandalizou-

se com a personagem Buba, a intersexual do folhetim “Renascer”. Em 1998, devido a 

alta rejeição do público, uma das personagens que compunha o casal lésbico da 

novela Torre de Babel acabou soterrada e morta pela explosão em um Shopping. O 

beijo gay em novela da Rede Globo foi discutido pelo público, jornalistas e artistas, 

por nove anos, da novela “América”, de 2005, até a sua consumação no selinho entre 

o casal Felix e Niko, no último capítulo da novela “Amor à vida”. 

 Um novo sistema de patologias foi direcionado à sexualidade. Clínicas de 

amparo a sexólatras tornaram-se aliadas ao sistema de reabilitação de pacientes, no 

mesmo modelo das clinicas para pessoas alcoólatras ou adictas. A reação, sobretudo 
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nos EUA, e posteriormente no Brasil, foi que o reordenamento religioso resolveu 

mudar o enfoque, destacando a preocupação sobre possíveis influências nefastas da 

cultura sexual sobre as crianças, revelando desconhecimento sobre a complexidade 

da sexualidade destas, como se as mesmas fossem uma página em branco.  No 

Brasil, políticos conservadores cristãos, ameaçam constantemente o ensino sobre 

educação sexual nas escolas. Em 19 de junho de 2017, o STF, Supremo Tribunal 

Federal, suspendeu lei que proibia o ensino sobre gênero nas escolas do Paraná.41  

A decisão em caráter liminar, que precisa passar pelo plenário do Supremo, 
representa uma vitória da Procuradoria-Geral da República (PGR) que, 
somente no último mês, protocolou sete ações na Corte, incluindo a de 
Paranaguá, contra leis municipais que vetam conteúdos relacionados à 
sexualidade e gênero nas escolas. Na decisão, Barroso afirma que a lei de 
Paranaguá é inconstitucional porque somente a União teria competência para 
legislar sobre diretrizes educacionais e normas gerais de ensino. Mas 
também pelo fato de, ao impedir o acesso a conteúdos sobre uma dimensão 
fundamental da experiência humana e para a vida em sociedade, viola o 
princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente. (...) 
Não tratar de gênero e de orientação sexual no âmbito do ensino não suprime 
o gênero e a orientação sexual da experiência humana, apenas contribui para 
a desinformação das crianças e dos jovens a respeito de tais temas, para a 
perpetuação de estigmas e do sofrimento que deles decorre", aponta Barroso 
na decisão. (...) Por óbvio, tratar de tais temas não implica pretender 
influenciar os alunos, praticar doutrinação sobre o assunto ou introduzir 
práticas sexuais. Significa ajudá-los a compreender a sexualidade e protegê-
los contra a discriminação e a violência", pontua o ministro. "Impedir a alusão 
aos termos gênero e orientação sexual na escola significa conferir 
invisibilidade a tais questões. (...) Significa valer-se do aparato estatal para 
impedir a superação da exclusão social e, portanto, para perpetuar a 

discriminação. 
 

 Barroso citou dados sobre violência contra transgêneros no Brasil, 

mencionando que eles têm expectativa de vida em torno de 30 anos no país, contra 

os quase 75 anos do brasileiro médio. O ministro colocou a escola como local 

fundamental para que os estigmas sejam rompidos, até mesmo porque em geral é 

onde o preconceito começa. Segundo Barroso: 

Nesse sentido, o mero silêncio da escola nessa matéria, a não identificação 
do preconceito, a omissão em combater a ridicularização das identidades de 
gênero e orientações sexuais, ou em ensinar o respeito à diversidade, é 
replicadora da discriminação e contribui para a consolidação da violência às 
crianças homo e trans.42 
 

 De modo planetário, apenas o Oriente Médio e a Coreia do Norte 

permaneceram em larga escala isentos da onda sobre gênero e sobre sexualidade na 

                                                           
41 https://oglobo.globo.com/sociedade/stf-suspende-lei-que-proibia-ensino-sobre-genero-nas-escolas-
do-parana-21491015. Acesso em julho de 2017. 
42 https://oglobo.globo.com/sociedade/stf-suspende-lei-que-proibia-ensino-sobre-genero-nas-escolas-
do-parana-21491015. Acesso em julho de 2017. 
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cultura pública. Enfim, a cultura sexual tornou-se uma parte importante do 

entretenimento para muitas pessoas em muitos lugares. A reação veio através de 

grupos feministas que não denunciam a ênfase exagerada da nudez feminina, 

objetificando-a como um atributo a toda uma diversidade de produtos, desde marcas 

de cerveja a automóveis, alertando que o corpo da mulher não deve estar na vitrine 

como algo que se consome ao sabor de modismos, perpetuando a disparidade entre 

os gêneros masculino e feminino. Essa denúncia tornou-se uma questão chave ao 

enfatizar comportamentos que há milênios tratam do corpo da mulher como um 

parque de diversão masculino.  

 Em 1960, na Europa e nos EUA, a revolução sexual ganhou forma na 

contracultura.  As estatísticas mostraram que mais cedo e em maior quantidade as 

pessoas estavam praticando sexo. Consequentemente os índices de casamento 

sofreram drástica diminuição, pois muitos casais não oficializaram suas relações. Em 

1985, no Brasil, a revista Istoé estampou em sua capa “sexo já não é pecado”. 

 Em muitas regiões do mundo, a igreja católica perdeu terreno às novas formas 

de espiritualidades. A falta de padres e freiras, ainda que sem dúvida fossem sintomas 

de diversos fatores, sugeria o quanto haviam se tornado muito mais importantes às 

oportunidades de atividade sexual. Segundo Stearns, as mudanças na cultura, 

comportamentos e expectativas também contribuíram para outros desdobramentos, 

que, de maneira análoga, fundiram importantes inovações e amplos resquícios de 

padrões prévios. Sexo, violência e homossexualidade representaram outras áreas em 

que a mudança envolvia manifestações complexas.  

 Um dado acelerado do sexo recreativo foi a expansão da prostituição. O 

campo foi aumentado pelo considerável aumento das metrópoles, a facilidade trazida 

pelas mídias digitais, mas, sobretudo, pelo caráter eminentemente mercantil das 

sociedades ocidentais neoliberais, onde tudo está à venda e movimenta uma extensa 

máquina de criar dinheiro. A prostituição, em grande parte, completou o pacote do 

crime organizado, que trafica mulheres com a mesma facilidade que comercializa 

drogas ilícitas. Talvez por isso, vários países europeus legalizaram a prostituição. Em 

contraste, no Sudão, a prostituição, após três infrações é punida com pena de morte.43 

O que causa grande estranheza, devido a quantidade de crianças que são prostituídas 

nesse país. No Sudão, “Os níveis de escolaridade são os mais baixos do mundo, a 

                                                           
43 http://top10mais.org/top-10-paises-com-as-mais-terriveis-penas-de-morte/ Acesso em julho de 2017 
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pobreza, a fome e as tensões étnicas resultantes de décadas de violência continuam. 

A falta de cultura democrática do novo Governo e as atrocidades cometidas por 

antigos combatentes, entre assassínios, violações e roubos são uma constante. Estes 

homens violentos que abusam e violam as crianças andam bêbados em grupos sem 

qualquer controle. Na capital Juba, a pobreza e a degradação humana são de arrepiar 

o ser humano mais insensível. As crianças aos 8 e 9 anos são abusadas sexualmente 

e aos 11 anos estão na prostituição, pois é a única forma de sobrevivência”.44  

 Surgiu toda uma preocupação com as crianças, que estariam mais expostas 

que nunca ao assédio e violência sexual. Entretanto, a educação sexual poderia ter o 

efeito de inibir crimes sexuais sobre as crianças, fazendo-as identificar com mais 

propriedade os riscos do assédio. Por outro lado, chama a atenção da hipocrisia de 

religiosos quando afirmam querer proteger meninos e meninas, sabendo quanto a 

pedofilia encontrou morada efetiva nas igrejas cristãs, sendo que muitos padres, 

pastores e demais religiosos foram acusados e condenados como ‘predadores 

sexuais’. É importante frisar, que a polícia federal brasileira investigou e constatou que 

o número de pastores pedófilos, no Brasil, supera o de padres envolvidos no mesmo 

crime.45 

 Em 1986, o segundo Congresso Mundial de Prostitutas, realizado em 

Bruxelas,46 reivindicava o reconhecimento profissional e, em 2005, a informal 

Declaração dos Direitos da Prostitutas do Sexo na Europa manifestou repúdio contra 

leis que visavam restringir a profissão. Entre 1991 e 2008, calcula-se que 400 mil 

mulheres foram vítimas do tráfico internacional ilegal a serviço da prostituição. O tema 

é tão urgente, que, mesmo a própria ONU geriu esquemas de prostituição nos Balcãs. 

O episódio desenvolveu uma ampla campanha contra os crimes de guerra, com 

ênfase nas redes de prostituição levantadas para entreter soldados. O tráfico de 

mulheres do Leste Europeu aumentou para o Ocidente e partes da Ásia e Oriente 

Médio e em 2008 estimava-se que 500 mil mulheres do Leste Europeu e da Ásia 

Central estavam trabalhando nos ricos países da Europa.  

 Em 2005, um relatório sugeria que entre 600 a 800 mil pessoas eram vítimas 

do tráfico sexual. Mais de 80% eram mulheres, demonstrando como o patriarcalismo 

                                                           
44 http://franciscofonseca.blogs.sapo.pt/87336.html. Acesso em julho de 2017 
45 https://noticias.gospelmais.com.br/casos-pedofilia-cometidos-pastores-superam-padres-22204.html. 
Último acesso em Junho de 2017. 
46 http://www.conhecer.org.br/enciclop/2015c/ciencias/experiencia%20e%20luxo.pdf. Acesso em julho 
de 2017. 
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da religião e da política desenvolve seus tentáculos, o que torna ainda mais urgente 

que a educação oficial discuta a questão nas escolas, se possível desde o momento 

em que a criança desenvolva discernimento possível sobre a realidade. Em 2000, 

esse comércio ilegal estava estimado em 7 bilhões de dólares anuais, sendo este 

crime considerado o mais próspero do mundo. Uma rede de turismo sexual mantém-

se paralela à prostituição organizada, inclusive no Brasil. Estima-se que na Tailândia 

o comércio do sexo tenha leiloado a virgindade de algo em torno de duzentas mil 

meninas. No final, o turismo sexual reflete as enormes diferenças entre países pobres 

e ricos, entre mulheres e homens, sendo oportuno acrescentar quanto a internet e a 

globalização facilitaram essa indústria.  

 Para Stearns (2010), o turismo sexual e a pouca prevenção, aumentou os 

problemas com relação às doenças sexualmente transmissíveis. Alarmante foi o 

surgimento da Aids em 1980, sendo que a epidemia rapidamente se espalhou pelo 

mundo e foi imediatamente associada à homossexualidade e ao uso de drogas 

injetáveis. Pessoas, como gays e adictos foram amplamente culpados pelo 

surgimento da doença e toda uma teoria da conspiração passou a envolver religiosos 

e políticos conservadores. Para estes, a Aids era uma punição divina ao abandono da 

moralidade tradicional. Artistas célebres como os norte-americanos Rock Hudson e 

Anthony Perkins e nacionais como Cazuza e Sandra Bréa estavam entre as primeiras 

vítimas da doença, o que causou comoção entre o público e abriu uma agenda, 

liderada pela atriz Elizabeth Taylor, que levantou fundos milionários para estudar e 

barrar a epidemia, enchendo os cofres das grandes indústrias farmacêuticas. A culpa 

novamente foi atribuída a estrangeiros, homossexuais, pobre e minorias raciais.  

 Em 1995, novas drogas viróticas foram desenvolvidas. Esses medicamentos 

não curavam, mas inibiam a multiplicação do vírus do HIV e a doença deixou de ser 

uma sentença de morte. Na África, ¾ dos homens recusavam a usar preservativo, 

ocorrendo uma grande disseminação da doença, sendo que nos primeiros anos do 

século XX havia 20 milhões de pessoas infectadas somente no continente africano. O 

resultado da Aids e das demais doenças sexualmente transmissíveis, foi a 

necessidade em demonstrar um maior comprometimento para com a expressão 

sexual por parte das sociedades de modo geral.  

 As novas formas de comportamento e uma cultura sexual mais franca e aberta 

inevitavelmente produziram um variado coro de descontentes. Os tradicionalistas 
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estavam por toda parte, e os conservadores religiosos viram um ressurgimento de 

uma moral que condenava a licenciosidade da cultura, sobretudo do apelo sexual da 

indústria cultural, como o cinema e a música. Na América Latina e nos EUA, líderes 

católicos e evangélicos posicionaram-se contra aspectos-chaves da sexualidade 

contemporânea. Todavia, na mais recente Marcha para Jesus da Avenida Paulista, 

realizada em 15 de junho deste ano, estatísticas apontam que a maioria do grupo de 

fieis discorda das orientações conservadoras de suas lideranças. Chama a atenção o 

alto índice (77,1%) de fieis que afirmam que a escola deveria ensinar a respeitar os 

gays, como também de quem discorda (73,1%) que fazer aborto deve ser um direito 

da mulher, além da maior discordância registrada de que o lugar da mulher é em casa 

cuidando da família (90,7%) 47.  

 O feminismo ganhou notoriedade na luta contra o assédio sexual. Leis e 

regras sobre assédio sexual e casos levados ao tribunal com o intuito de implementar 

um novo equilíbrio social.   

 Stearns (2010) volta à relação sexo e violência. Essa relação era conhecida 

desde a antiguidade e em muitas culturas contemporâneas, antigas atitudes 

continuavam apoiando a noção de que os homens podiam e deviam usar a violência 

como parte de uma abordagem sexual, tanto com a esposa como com outras 

parceiras. Stearns (2010) aponta a presença de uma completa confusão entre 

modernidade e tradição, legitimando o assédio sexual. A imagem da mulher moderna 

despertava desconfiança em meios mais conservadores, que interpretavam como 

dúbia sua liberdade de ação social, sendo que uma onda de estupro voltou à carga 

em diversas situações. Em algumas regiões supunha-se que o estupro de virgens 

curava a AIDS. A mulher que frequentasse bares e que estivesse bêbada tornou-se 

vulnerável, sendo ela mesma considerada culpada pela situação de estupro. Todavia, 

as instâncias mais comuns da prática de estupro como habito organizado, envolveram 

a ação de homens durante combate militares e civis, sedimentando a cultura de abuso 

sexual sobre as mulheres.  Durante a década de 1990, o estupro praticado em 

conflitos foi declarado crime de guerra.  

 A homossexualidade foi uma última área em que as tendências globais 

emergiram de maneira hesitante, sendo que a mesma foi redefinida, agora tida como 

                                                           
47 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/06/16/evangelicos-rejeitam-liderancas-
religiosas-e-apoiam-respeito-a-gays-na-escola-diz-pesquisa.htm. Acesso em junho de 2017. 
 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/06/16/evangelicos-rejeitam-liderancas-religiosas-e-apoiam-respeito-a-gays-na-escola-diz-pesquisa.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/06/16/evangelicos-rejeitam-liderancas-religiosas-e-apoiam-respeito-a-gays-na-escola-diz-pesquisa.htm
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uma orientação permanente e não apenas um comportamento ocasional. Stearns 

afirma que, na verdade, a bissexualidade persistiu, e muitas pessoas, quase sempre 

em segredo, tinham experiências sexuais com parceiros masculinos e femininos, pelo 

menos em algum momento da vida. Um forte movimento dos direitos homossexuais 

foi iniciado nos USA e expandiu-se pelas demais regiões do planeta. Se o sexo era 

recreativo, então uma nova lógica sexual deveria também ser aplicada à 

homossexualidade. Em 1973, após intensos debates, a Associação Norte-Americana 

de Psicologia removeu as referências à homossexualidade como distúrbio psíquico e, 

no início do século XXI, a mídia tratava o tema com mais franqueza. Novas 

associações de gays e lésbicas foram fundadas por quase todo o mundo e em 1992 

a Organização Mundial de Saúde excluiu as referências à homossexualidade como 

doença.  Isso não impediu que a Aids gerasse hostilidades aos homossexuais, mas o 

esforço das organizações LGBTs ajudou outros grupos como bissexuais, 

transgêneros e intersexuais a expressar sua orientação sexual. Para muitos cristãos 

fundamentalistas, a homossexualidade continua considerada abominável pecado, 

gerando acalorada discussões em muitos países na luta pela tolerância.  

 Na América Latina algumas definições de masculinidade estavam incluídas 

em uma experiência homossexual. Stearns aponta que, devido ao machismo da 

região, a aceitação é bastante complexa, com o Brasil e México ocupando o ranking 

de assassinato de transexuais. Na África, a presença das religiões, provocou enorme 

hostilidades à homossexualidade, em parte devido a intolerância cristã e islâmica. Em 

Uganda o casamento entre mulheres continuou persistindo e na Namíbia, a cultura 

das chamadas homens lésbicos de Damara persistiu mesmo após o novo ciclo de 

religiões.  Na Índia, as hijras, com uma cultura bem antiga sobre travestismo, tiveram 

uma legislação baseada em regras do sistema colonial.  Esse grupo do terceiro sexo 

inclui também a aceitação do lesbianismo.  

 Por fim, os maiores conflitos foram encontrados no mundo islâmico, com 

declaradas hostilidades contra homossexuais e adúlteras, com as punições sendo 

bastante severas, acusando as duas categorias de práticas de licenciosidade 

ocidental. No Líbano a homossexualidade ainda é considerada um distúrbio 

psiquiátrico, no Irã, homossexuais são açoitados e em Dubai a polícia ataca reuniões 

gays. 
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 Como fenômeno geral, a globalização deve ser sempre equilibrada com 

padrões e reações regionais, e isso vale para a sexualidade. A estreita relação entre 

culturas industrializadas e sexo recreativo é um dado importante, o que provoca um 

descompasso entre hábitos urbanos e rurais, sobretudo pela quase onipresença da 

internet pelas regiões do mundo. Regiões e grupos acentuadamente religiosos são 

mais lentos para adequar-se a algumas das principais formas de mudança sexual. Em 

partes da África, como a Somália, a circuncisão feminina continua sendo lei. Por quase 

todo o mundo árabe, o islamismo tem atacado vigorosamente a homossexualidade e 

o aborto, não medindo esforços para controlar a sexualidade feminina.  

 A sexualidade e a questão da saúde também se encontram em intima relação 

com o advento da medicina sexual. Stearns (2010) finaliza dizendo que “É tentador 

afirmar que no futuro os padrões globais vão evoluir de maneira ainda mais plena no 

sentido da tolerância, da aceitação do sexo para o prazer e não só para reprodução”.  

Todavia admite que “Não sabemos se o mundo moderno triunfará sobre as 

diversidades culturais profundamente arraigadas”.  

 A história da sexualidade de Stearns, apesar de ampla, reflete a complexidade 

das sociedades no processo histórico, evocando suas intensas relações comerciais e 

políticas, perscrutando temas cada vez mais presentes na atualidade, sendo esta 

cada vez mais marcada por uma visão recreativa do sexo. Todavia, como bem lembra 

o autor, um espectro social conservador sempre está a rondar a liberalidade sexual. 

O Vitorianismo, nesse sentido, foi uma reação puritana que se espraiou da sociedade 

europeia aos demais continentes. Na atualidade imediata, essa atitude conservadora 

tem ganhado um forte impulso. Por toda parte, da Europa às Américas, da África a 

Ásia, atitudes extremas têm confrontado, muitas vezes de modo violento, perspectivas 

sexuais antagônicas. Essa tendência também traz consigo o fantasma do fascismo, 

quando a intolerância racial promoveu um higienismo, com “limpeza” étnica e sexual. 

Nessa perspectiva, a intersexualidade, através de um ativismo emergente, tem 

aparecido no debate, garantindo através dos direitos humanos uma negociação que 

permita sua visibilidade social. 

 Para compreender como a militância intersexo tem atuado, segue-se o 

caminho aberto pelo feminismo e pelos coletivos LGBTs. E nesse caminho encontra 

qual a importância e o papel da religião sobre o ativismo intersexo e sobre a vida de 

seus militantes. O capítulo a seguir pretende seguir rastreando o caminho da 
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intersexualidade, abordando de modo mais específico as histórias do feminismo e das 

organizações LGBTs, os estudos de gênero e a teoria queer. 
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III – SEREI EU UMA MULHER?48 

 

          “As mulheres não fazem ideia do quanto os homens as odeiam" 
Germaine Greer 

 

  Após explorar a história da sexualidade de modo geral, chega-se ao enfoque 

estrito das lutas feminista e LGBTs. Esse desdobramento da pesquisa, pretende cada 

vez mais peneirar a compreensão da sexualidade, concebendo novos protagonistas 

sociais. De início abordar-se-á a luta especifica das mulheres por emancipação social, 

desde o direito ao voto até a autonomia sobre seu próprio corpo. Em seguida o 

enfoque será sobre os coletivos LGBTs. Nessa revisão histórica particular, a intenção 

da pesquisar é detectar quanto a religião é uma arena onde forças políticas aglutinam-

se e repelem-se, em um jogo quase incessante de conquistas e retrocessos, onde 

estratégias conservadoras rivalizam com forças cada vez mais presente no debate 

político.  

A história da mulher, segundo Perrot (2005, p. 5) é marcada por um silêncio 

profundo. Esse silêncio historicamente é encontrado desde a antiguidade greco-

romana, quando uma diferença anatômica e sexual se impôs em uma divisão binaria 

do ser humano, abstraindo daí duas em duas instancias sexuais, o masculino e o 

feminino. Essa divisão marcou o espaço público e privado como símbolo da divisão 

sexual estabelecida entre a mulher e o homem. Essa diferença, na Antiguidade, 

estabelecia e definia locais sociais impermeáveis entre os dois sexos. Às mulheres 

era reservado o gineceu, um local restrito onde imperava a maternidade e tarefas 

destinadas à privacidade da casa. O androceu era o local da casa reservado ao 

homem-cidadão. Nesse espaço ofereciam-se banquetes, recebiam-se visitas, 

celebrava-se com os amigos. Era um espaço onde a interação pela semelhança, entre 

os homens livres, acontecia. A mediação entre o público e o privado dava-se apenas 

através do androceu.  

Uma mulher de fora poderia entrar no androceu, até uma hetaira (PERROT, 

2005), caso a dona da casa não fosse capaz de administrar os bens domésticos e os 

serviçais. O homem estaria livre para contratar uma hetaira, ela habitaria neste espaço 

que era parte da casa do cidadão, o que não significava que esta mulher estava 

                                                           
48 Frase proferida por Sojourner Truth em seu discurso em uma intervenção na Women’s Rights Convention em 
Akron, Ohio, Estados Unidos, em 1851. 
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comprometida sexualmente com o cidadão, chefe da família. Ela poderia administrar 

a casa e fora dali, continuaria a atender outros homens.  

No Ocidente, essa tendência em enclausurar as mulheres, perdurou 

vigorosamente, salvo raras exceções, até a Idade Média. O empirismo da Renascença 

promoveu, lentamente, uma ruptura. No século XVIII, o Iluminismo, de início na 

França, levou às últimas consequências o projeto humanista da Renascença que 

acusava o feudalismo e o sacro poder da Roma papal como idade das trevas, 

culpando ambos por séculos de obscurantismo e ignorância. Pensadores iluministas 

estavam convencidos de que emergiam para uma nova era, iluminada pela razão, a 

ciência e o respeito à humanidade.  No entanto, mais que um conjunto de ideias 

específicas, o Iluminismo representou uma nova atitude de ver o mundo, uma nova 

maneira de pensar. De acordo com Immanuel Kant, o lema deveria ser "atrever-se a 

conhecer". Surge a ânsia de reexaminar e pôr em questão as ideias e os valores 

recebidos, com perspectivas bem diferentes, daí as incongruências e contradições 

entre os textos de seus pensadores. Os dogmas da Igreja católica foram duramente 

atacados, sobretudo pelo terror que a mesma havia imposto com a inquisição a 

cientistas como Giordano Bruno, Copérnico e Galileu.  

Todavia, o Iluminismo não foi, como poderia parecer, uma ruptura total com o 

passado. A mudança, especialmente no caso da França, foi um deslocamento de um 

sistema político e econômico centrado na monarquia e na produção feudal e mercantil, 

para fundação do estado moderno com base na propriedade privada dos meios de 

produção alavancados pelo industrialismo. 

O Iluminismo marcou um momento definitivo para o declínio da Igreja e o 

crescimento do secularismo atual, assim como serviu de paradigma para o liberalismo 

político e econômico e para a renovação humanista do mundo ocidental no século 

XIX, inspirando lutas como a abolição da escravidão nas Américas e a emancipação 

política das mulheres. 

Um dos legados do Iluminismo ao campo das ciências foi a elaboração da 

grande Encyclopédie (1751-1772) editada por Denis Diderot (1713-1784) e Jean Le 

Rond d'Alembert com contribuições de líderes filosóficos. A Enciclopédia tinha por 

objetivo central desvincular o conhecimento da alçada da igreja católica, dando 

autonomia à ciência como fonte primeira de formação intelectual e cientifica. É nesse 

espirito que surgem novas ciências, como a sociologia e a psicologia. Outras áreas 
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do conhecimento, tornam-se emancipadas da injunção da igreja, é o caso do direito 

natural e da medicina social.  

Nesse contexto, um novo paradigma foi erigido sobre a sexualidade da 

mulher. Apesar de pouca mudança na divisão social, política e econômica no campo 

do gênero e da sexualidade, pois as mulheres não possuíam direitos políticos e sua 

participação nas instituições de ensino, como universidades era vetada. Por volta de 

1700, divulgou-se a concepção, segundo a qual os homens, como todos os animais, 

precisam naturalmente de sexo e, portanto, uma maior flexibilidade sobre a 

sexualidade masculina era aceitável. Outros procedimentos sexuais sujeitavam as 

mulheres à autoridade paterna e, quando casadas, submissas aos maridos. No caso 

delas, decidiu-se, a imposição da natureza era menor, pois seus corpos menos 

quentes necessitavam menos de sexo, por isso deveriam levar uma vida mais casta. 

Assim deslocava-se a ideia que permeava a sexualidade da mulher, 

concebida pelo judaísmo e pelas civilizações mediterrânicas antigas como aquela 

mais inclinada à sexualidade e ao ‘descontrole’ sexual. Às mulheres era outorgado o 

direito a serem representadas por homens nas assembleias políticas. Muito 

intelectuais e políticos iluministas não concordavam com a participação feminina nas 

discussões políticas e filosóficas, considerando que o sexo feminino se inclinava mais 

às trivialidades, considerando a natureza das mulheres não era apta ao raciocínio, 

concluindo, portanto, as mulheres não foram feitas para raciocinar, mas somente para 

sentir. 

Vários filósofos iluministas franceses começaram a refletir sobre as mulheres 

e a sua condição social e, na cidade de Paris, muitas mulheres da nova elite 

emergente passaram a organizar sarais com a frequência de intelectuais, debatendo 

ideias, autores e pensamentos políticos e filosóficos. No entanto, muitos intelectuais 

e políticos não concordavam com a participação feminina nessas discussões.  Um 

famoso caso dessa intolerância em relação ao gênero feminino foi o barão de Holbach, 

que exercia poderosa influência entre os pensadores franceses.49  

Todavia, as mais duras críticas à participação ativa das mulheres na vida 

pública, eram tecidas por Jean-Jacques Rousseau. Segundo ele, as mulheres não 

estavam presentes no contrato social. Assim, os homens dominariam tanto as 

                                                           
49 O principal argumento utilizado por Holbach era que as mulheres baixavam o tom e a seriedade e 
responsabilidade das discussões, ou seja, com a presença feminina nos salões intelectuais, o debate 
estaria fadado a não acontecer ou a acontecer de forma “rasa”, sem profundas reflexões. 
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mulheres quanto as crianças, ou seja, Rousseau defendeu a tese da família patriarcal 

como a família natural. 

Outro filósofo que esconjurava a participação política das mulheres foi 

Immanuel Kant. Defendendo uma tese semelhante à de Rousseau, Kant acreditava 

que a diferença entre sexo masculino e feminino era exclusivamente natural. Para o 

filósofo prussiano, as mulheres eram frívolas, incapazes de raciocinar e inclinadas às 

emoções e a todas atividades ligadas ao sentimento, como o cuidado das crianças e 

da casa. 

Então o iluminismo, apesar de propulsor das Revoluções Francesas e 

Inglesas, respectivamente no plano político e tecnológico, não revolucionou a 

condição da mulher. Ou seja, os conceitos do Iluminismo, com os discursos de 

Rousseau e Kant, promoviam a liberdade política - e suas diversas nuances, da 

religiosa a sexual, da filosofia ao mundo dos negócios – como exclusividade dos 

homens. As críticas que os iluministas faziam às injustiças do sistema monárquico e 

à produção feudal e mercantil começavam e terminavam aí. 

Ou seja, a igualdade e a liberdade eram prerrogativas dos homens livres e, 

nesse sentido, em termos da exclusão social, o paradigma androcêntrico mantinha-se 

próximo às civilizações antigas do Mediterrâneo. Mulheres e demais homens não 

caucasianos - como africanos e ameríndios - não participavam do jogo político, sendo 

apenas seres de segunda ou de terceira classe. A crítica ao mundo mítico-religioso 

permeado por símbolos era apenas à superfície, pois a estrutura do poder permanecia 

em uma única direção. 

Não existem instituições públicas para a educação de mulheres, não 
havendo, portanto, nada de inútil, absurdo ou fantástico no curso normal de 
sua formação. Aprendam o que seus pais ou tutores consideram necessário 
ou útil que aprendam, e nada mais do que isso. (ADAM SMITH, 1988, p. 38) 
 

Em primeira instância, vemos que a frase de Smith revela que as mulheres 

não possuíam permissão a nem um tipo de instituição pública de ensino. Para o 

economista britânico, a exclusão das mulheres dessas instituições não configurava 

nenhum tipo de problema ou injustiça, pois ainda no século XVIII, as mulheres não se 

faziam representar politicamente. 

Esse paradigma começou a se modificar quando houve necessidade de 

preparar a juventude ao universo do trabalho. Somente assim surgiram os primeiros 

espaços destinados à educação das mulheres e esse foi um processo paulatino, com 

idas e vindas. No caso das mulheres, uma precursora do feminismo filosófico, foi a 
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escritora e filósofa Mary Wollstonecraft. Nascida em abril de 1759, na cidade de 

Londres, foi uma defensora dos direitos das mulheres. Wollstonecraft ironizava e 

criticava vigorosamente as concepções sobre as mulheres formuladas pelos filósofos 

iluministas. Seu objetivo fundamental era revelar que a sociedade patriarcal havia 

adulterado e ridicularizado as mulheres. Wollstonecraft afirmava que as ‘loucuras’ 

femininas haviam sido produzidas por homens que, durante séculos, as ratificavam. 

No entanto, foi mesmo na França que surgiu uma das principais ativistas 

mulheres do período, a dramaturga Olympe de Gouges, pseudônimo de Marie Gouze 

(1748 - 1793).  

 

                

Figura 9 – Olympe de Gorges – pintura de Alexander Kucharsky. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges 

 

De Gouges destacou-se pela ardorosa defesa dos direitos das mulheres e das 

crianças ilegítimas, contra à escravidão africana e à pena de morte. Seus escritos 

alcançaram expressivo público, entre estes sua “Déclaration des droits de la femme 

et de la citoyenne”, publicado em setembro de 1791 e “L’Esclavage des Nègres”, 
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publicado em 1789. Na primeira, De Gouges opunha-se radicalmente ao patriarcado 

da época, pelo direito ao divórcio e às relações sexuais fora do casamento, 

denunciando a submissão das mulheres pelos homens que se mantinha perpetuada 

na “Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão” de Rousseau.  

Entusiasta da deflagração da Revolução Francesa, De Gouges logo se 

decepcionou com a constatação que a igualdade de direitos excluía as mulheres. Era 

presença ativa no Círculo Social, uma associação cuja finalidade principal era a busca 

pela igualdade dos direitos políticos e legais para as mulheres. Em uma dessas 

reuniões, na residência de Madame Condorcet, Olympe de Gouges pronunciou, pela 

primeira vez, sua famosa assertiva: "se a mulher tem o direito de subir ao cadafalso; 

ela deve igualmente ter o direito de subir à tribuna". 

Em 1793, por se envolver ativamente em questões que considerava injustas, 

como a pena de morte, Olympe de Gouges escreveu a peça “Les trois urnes, ou le 

salut de la Patrie, par un voyageur aérien” e, por causa dela, foi presa. A peça 

solicitava a realização de um plebiscito para eleger uma das três formas potenciais de 

governo: República indivisível, Governo federalista e Monarquia constitucional. Os 

Jacobinos, que já haviam executado a rainha Maria Antonieta, não toleraram sua 

ousadia e a exilaram. Um mês depois, em 3 de novembro de 1793, guilhotinaram 

Olympe de Gouges50. Todavia, sua história inspirou mulheres por todo o Ocidente. O 

feminismo como o conhecemos começava ali.  

Na contemporaneidade o ativismo feminista foi dividido em três ‘ondas’. A 

primeira51 refere-se principalmente ao sufrágio feminino, compreendido 

historicamente entre o século XIX e início do século XX, sobretudo em países como o 

Reino Unido e os Estados Unidos da América.  O foco inicial da primeira onda lutava 

pela oposição a casamentos arranjados e na promoção de igualdade nos direitos 

contratuais e de propriedade para homens e mulheres.  

Todavia, foi a luta pela emancipação política que se tornou central, pois as 

demais bandeiras feministas gravitavam em torno do direito a voto pelas mulheres. 

No Reino Unido, em 1918, o Representation of the People Act, foi aprovado, 

                                                           
50 Em 2007, a candidata presidencial francesa, Ségolène Royal expressou o desejo de que os restos 
mortais de Gouges fossem movido para o Panteão. No entanto, ela permanece, como os das outras 
vítimas do regime de terror, foram perdidos através do sepultamento em covas comuns, de modo que 
qualquer enterro (como o de Condorcet) seria cerimonial. 
51 O termo primeira onda foi adotado em retrospecto, após a utilização do termo “feminismo da segunda 
onda” passou a ser utilizado para descrever a história da emancipação política das mulheres que 
combatia às desigualdades sociais e culturais entre homens e mulheres. Ibidem. 
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concedendo, inicialmente, o direito ao voto às mulheres acima de 30 anos de idade 

que possuíssem uma ou mais propriedades. Dez anos depois, em 1928, o direito ao 

voto estendeu-se a todas as mulheres que atingiram a maturidade aos 21 anos de 

idade. 

Nos Estados Unidos da América, lideres desta primeira onda, como Elizabeth 

Cady Stanton, Lucretia Mott e Susan B. Anthony lutaram pela abolição da escravidão 

africana.52 Um dado curioso foi o envolvimento feminista de mulheres que pertenciam 

a grupos cristãos, como a Woman’s Christian Temperance Union. Após a aprovação 

da 19ª emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, que concedeu o direito 

a voto às mulheres em 1919, a primeira onda feminista chega ao fim. 

 

 

Figura 10. Votes for Women 

https://www.google.com.br/search?q=votes+for+women&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir= 

                                                           
52 Todas essas mulheres também haviam lutado pela abolição da escravidão. Anthony também havia 
estendido à luta feminista a outras questões que refletiam sobre o casamento, sustentando que a 
mulher poderia recusar-se fazer sexo com seu marido e obter recursos legais quando estuprada por 
ele. Anthony divulgava suas ideias através de seu próprio jornal The Revolution. In: 
http://feministaspocos.blogspot.com.br/p/historia. Acessado em 15 de março de 2017. 

http://feministaspocos.blogspot.com.br/p/historia
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A segunda onda feminista refere-se às atividades que abrangiam o período 

entre os anos 1960 e 1980. Nessa fase a luta das mulheres centrou-se em questões 

como o direito à igualdade e ao fim da discriminação. O slogan da segunda onda era 

“O pessoal é político”.53 Todavia, uma das principais críticas ao movimento feminista 

vinha das mulheres afro-americanas, sobretudo de Gloria Jean Watkins que 

argumentava que o movimento não contemplava divisões de raça e classe, não 

atingindo “as questões que dividiram as mulheres”.54 

Em 1963 foi publicado o livro “The Feminist Mystique” de Betty Friedan. Nele 

a autora criticava a noção estabelecida que a satisfação da mulher residia sobretudo 

na maternidade e nas atividades do lar. Friedan sustenta a tese de que a submissão 

social das mulheres residia em um falso sistema de crenças que afirmava que sua 

realização plena de vida apenas se realizava através do marido e dos filhos.55 Essa 

fase também é marcada pela luta das mulheres sobre o direito ao aborto, buscando 

autonomia sobre seu próprio corpo. 

Importante nesse período foi a perspectiva de muitas feministas em 

reconhecer o patriarcado como sistema que perpetuava a submissão das mulheres 

aos homens, identificando na religião judaico-cristã a origem da imutabilidade social e 

política das mulheres. Muitas feministas abraçaram as ideias de Robert Graves, 

Walter Burket, Jane Ellen Harrison e Joseph Campbell, entre outras personalidades 

da ciência, que identificavam, através da arte primitiva, uma religião matriarcal.56 

Nesse sentido é grande a contribuição da arqueologia feminista dos anos 70, 

sobretudo de Merlin Stone,57 autora de “When God Was a Woman” e Marija Gimbutas, 

cuja obra “The Civilization of the Goddess” (1989), tornou-se uma publicação padrão 

                                                           
53 Outros slogans também foram bastante difundidos, como “Women’s Liberation”. 
54 Watkins, que usava o pseudônimo de Bell Hoocks, publicando, em 1984, o livro “Feminist Theory 
from Margin to Center”. 
55 O trabalho de Friedman é simultâneo ao surgimento de novas tecnologias que tornavam o trabalho 
das donas de casa menos difícil, o que reforçava a ideia que o trabalho doméstico era insignificante e, 
portanto, de menor valor. Ibidem. 
56 Essas teorias sustentavam-se nas descobertas de sítios arqueológicos paleolíticos onde foram 
encontradas estatuetas que figuravam formas com alta estilização de características consideradas 
atributos físicos de mulheres, como protuberantes seios, ventres e ancas. A presença de deusas nas 
religiões da antiguidade, da Mesopotâmia ao Egito e da Grécia à Roma, também apontava a um período 
onde a sociedade e o mundo era legislado por um panteão marcado por múltiplas divindades 
masculinas, femininas e mesmo andróginas. 
57 Stone associa ao matriarcado o culto da serpente associado ao da mulher como símbolo fundamental 
de sabedoria espiritual, fertilidade e força. A obra “ A Grande Mãe” de Erich Neumann, no entanto, era 
considerada fundamental na crença em um período teológico marcado pela supremacia da mulher 
enquanto mãe.  
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sobre a teoria de um patriarcado que teria surgido na Idade do Bronze, substituindo o 

culto da deusa mãe do neolítico. 

Em 1990, uma terceira onda feminista surge como resposta às supostas 

falhas da segunda, criticando o essencialismo de um feminismo baseado na 

maternidade. Uma interpretação pós-estruturalista do gênero e da sexualidade será o 

centro desta terceira onda, enfatizando a micropolítica e negociando o feminismo 

também a partir de questões étnicas e raciais. Essa fase é chamada de feminismo da 

diferença e reflete mais sobre a categoria “mulheres” do que na categoria anterior 

‘mulher’, pois esta era identificada com um feminismo de mulheres heterossexuais 

brancas e de classe-média alta. Mulheres negras, pobres e lésbicas começaram a 

reivindicar uma maior participação no movimento, considerando as subjetividades 

inerentes à raça, classe e à diversidade sexual das mulheres. 

No Brasil, desde o período colonial (1500-1882), a cultura, de modo geral, era 

marcada por forte repressão às minorias sociais e por um patriarcado que considerava 

as mulheres como propriedade de seus pais, maridos, irmãos e filhos. Durante o 

império (1822-1889), foi criada a primeira escola voltada à educação das meninas, 

sendo pioneiro, nesse sentido, o trabalho de Nísia Floresta.  

Somente em 1907, com a greve das costureiras, algumas mudanças 

começaram a ocorrer, sobretudo referente a questões trabalhistas. Em 1917, com a 

influência do anarquismo e do sindicalismo dos imigrantes italianos, novas greves 

buscavam regularizar o trabalho feminino, sobretudo na indústria têxtil, abolindo o 

trabalho noturno para mulheres e regularizando a jornada de oito horas. Nesse mesmo 

ano foi aprovada a resolução para salário igualitário pela Conferência do Conselho 

Feminino da Organização Internacional do Trabalho e a aceitação de mulheres no 

serviço público. 

Em 1922 foi fundada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, cujos 

principais objetivos eram a luta pelo voto feminino e livre acesso das mulheres ao 

mercado de trabalho. O direito ao voto e à candidatura pelas mulheres somente foi 

adquirido em 1932, no Estado Novo, no governo de Getúlio Vargas, através do 

Decreto 21076.58 

                                                           
58 Apesar do direito ao voto, o decreto 21076/1932 era de caráter provisório quanto à candidatura de 
mulheres. Somente com a constituição de 1946 essa conquista seria plena. 
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Em 1975, considerado o ano internacional das mulheres, o movimento 

feminista brasileiro obteve novas conquistas, como a aprovação da lei do divórcio. Nos 

anos de 1980 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e que passou a 

ter status ministerial como Secretaria de Política para as Mulheres.59 No caso 

brasileiro o tema do aborto tem provocado discussões tensas, sobretudo entre 

feministas e setores conservadores da sociedade representados, por exemplo, na 

bancada cristã no Congresso Nacional.  

Com relação à violência contra a mulher, foi aprovada em 2006, a Lei Maria 

da Penha (11.340/2006),60 o que aumentou substancialmente o número de denúncias 

contra agressores no âmbito familiar e doméstico, diminuindo em 10% os casos de 

assassinato contra mulheres, denominado feminicídio.61 

Mas até que ponto a violência sobre a mulher encontra-se sedimentada na 

sociedade? E onde reside de maneira mais incisiva o núcleo duro do patriarcado? A 

religião, apesar da defesa neoliberal do estado laico, ainda fundamenta a manutenção 

de velhas formas patriarcais de violência sobre a mulher?  

Maria José Rosado, na introdução de “Gênero, Feminismo e Religião: sobre 

um campo em constituição”,62 cita duas obras francesas para apresentar as 

complexas relações entre religião e gênero.63 Na primeira, cita “Le pouvoir du genre” 

de Florence Rochefort (ROSADO, 2015, p.7) e pergunta: “Como a variável gênero 

opera articulada com a laicização? De forma mais geral, como o gênero pode ser um 

fator determinante nas relações entre política, religião e sociedade? ” (Ibidem, p. 7).  

Para Rochefort o “conceito de gênero permite escapar às definições que recorrem à 

natureza e à predestinação de cada sexo – divina ou biológica – para alcançar as 

relações entre os sexos, tipos de feminilidade, de masculinidade e de sexualidades 

construídas pelas sociedades” (apud ROSADO, 2015, p.7). Diferenciando-se 

                                                           
59 Desde a década de 1960, o feminismo brasileiro “incorporou questões que necessitam melhoramento 
até os dias de hoje, entre elas o acesso a métodos contraceptivos, saúde preventiva, igualdade entre 
homens e mulheres, proteção à mulher contra violência doméstica, equiparação salarial, apoio em 
casos de assédio, entre tantos outros temas pertinentes à condição da mulher” In: 
www.politize.com.br/movimento-feminista-historia-no-brasil/. Acessado em 19 de março de 2017. 
60 O nome da lei é uma homenagem à farmacêutica Maria da penha Maia Fernandes que ficou 
paraplégica após anos de violência doméstica. 
61 In: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=24610. Acessado 
em 22 de março de 2017. 
62   Gênero, Feminismo e Religião: Sobre um campo em constituição. Organização Maria José Rosado. 
Rio de Janeiro: Garamond, 2015. 
63 As obras são “Le pouvoir du genre. Laïcités et religions, 1905-2005” de Florence Rochefort (2007) e 
“Sous les Sciences Sociales, le genre. Relectures critiques de Max Weber a Bruno Latour”, Chabaud- 
Rychter (2010). 

http://www.politize.com.br/movimento-feminista-historia-no-brasil/
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=24610
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davariável sexo, o gênero dirige-se às diversas relações de poder segundo contextos 

sócio históricos, políticos, econômicos e culturais (Ibidem, p. 8).  

A complexidade das religiões apresenta-se assim em uma hierarquia que 

estabelece uma primazia clerical masculina que institui princípios e normas 

estritamente rígidos, mas que na prática há uma flexibilidade considerável entre o que 

é pregado e o que efetivamente praticado (Ibidem, p.8).  

Essa incongruência estabelece o paradoxo sobre qual predomina o domínio 

do masculino sobre o sistema das religiões monoteístas64, que possui uma base 

patriarcal monolítica, homogênea e fechada. Então a necessidade em incluir a 

categoria gênero como um tema transversal que perpasse as ciências humanas de 

modo geral é essencial, sobretudo quando se trata da religião, “um campo dominado 

por homens em relação à elaboração do conhecimento científico, da doutrina, e às 

definições institucionais, embora entregue à prática às mulheres” (ibidem, p.9).  

Rosado, cita então a segunda obra, “Sous les Sciences Sociales, le genre. 

Relectures”, alertando:  

Para fazer-se um lugar em suas disciplinas acadêmicas, os estudos 
feministas e, mais amplamente, as pesquisas sobre mulheres, os papeis de 
sexo, as identidades sexuais, as relações sociais de sexo ou o gênero tem 
sempre devido posicionar-se em relação aos discursos científicos 
dominantes e romper com as Ciências Sociais que se poderiam chamar 
‘normais’ (ou mainstream) e que pensa no masculino sem ter consciência 
disso; sem ter consciência e impregnando dela [dessa inconstância] 
resultados ou teorias supostamente ‘objetivas’, uma ‘neutralidade’ marcada 
de fato por sua cegueira às desigualdades entre os homens e as mulheres e, 

ainda mais profundamente, à dominação destas por aqueles. (Ibidem, p.9) 

 

No caso das religiões, pela perspectiva das ciências sociais, aquelas são 

realidades socialmente construídas.65 Todavia, justifica Rosado, nem sempre as 

religiões agem sobre as sociedades apenas controlando-as por uma força 

                                                           
64 Judaísmo, Cristianismo e Islamismo. 
65 Rosado Nunes nesse sentido afirma que “as práticas religiosas, as representações simbólicas e os 
discursos religiosos são reveladores de relações sociais. Assim, a pertença a uma classe, a uma raça 
ou a um sexo determina e delimita as práticas religiosas, mesmo aquelas consideradas do domínio 
privado. Além disso, as crenças, práticas e representações religiosas agem sobre a realidade, seja 
reforçando as estruturas sociais, seja modificando-as. Compreender as religiões como espações 
complexos portadores de contradições e ambiguidades, de produção, reprodução e transformação de 
relações sociais em todos os domínios, aqueles do culto, dos símbolos, como do saber, e não somente 
da organização, é uma questão teórica. Assim sendo, é no quadro das relações sociais de sexo – e 
gênero -, de raça e de classe que devem ser analisadas as relações das mulheres com as religiões e 
das religiões com as mulheres”. (Ibidem, p 10). 
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conservadora que contribui para a submissão das mulheres.66 As religiões também 

podem funcionar como agente catalisador de mudanças sociais e políticas, sendo que 

as mulheres podem, através de suas ações e pensamentos, promover mudanças, pois 

há um caráter ambíguo nas religiões que oferece a milhões de pessoas, “uma 

estrutura de significado que não é apenas alienante e opressiva, mas também de 

autoafirmação e libertadora” (FIORENZA apud ROSADO, 2015, p. 11). 

É por seu caráter interdisciplinar que os estudos de gênero permitem rever as 

ciências, alertando para o caráter androcêntrico universal que as mesmas assumiram 

nas academias. Joana Maria Pedro (2015) denuncia como historiadores, sociólogos, 

teólogos, antropólogos, geógrafos, filósofos e demais cientistas, utilizaram-se do 

“trabalho gratuito de mulheres labutando nas sombras” (Ibidem, p. 21), em geral 

esposas, filhas, mães, primas, cunhadas e demais parentes do sexo feminino que 

jamais receberam créditos por sua contribuição na produção das ciências.67 

Denuncia ainda como, no caso da historiografia, poucas autoras, “muitas 

solteiras e separadas não tiveram qualquer ajuda; quando casadas, tiveram de dar 

conta da dupla ou, às vezes, tripla jornada de trabalho” (Ibidem, p 21).  Talvez por 

isso, afirma Pedro (2015) muitas pesquisadoras foram consideradas amadoras, 

acusadas de excessivamente emocionais em sua escrita e desprovidas de 

neutralidade que a perspectiva cientifica androcêntrica pretensamente afirmava 

possuir. Pedro (2015) também alerta para a necessidade de incluir mais categorias do 

campo dos estudos de gênero, indo além dos trabalhos historiográficos que focalizam 

“mulher”, “mulheres” e “relações de gênero”, ou seja, incluir categorias como 

“feminismo, masculinidades, feminilidades, estudos, gays, de lésbicas, estudo queer, 

etc”. (Ibidem, p. 22-23). 

No campo do feminismo, Pedro (2015) chama a atenção para a noção de 

ondas, argumentando se o Brasil tem acompanhado essas ondas, que marcaram o 

feminismo na Europa e USA. 

Pedro (2015) ressalta também que a categoria “mulher” foi formulada em 

contraposição à categoria “homem” que universalizava, no caso da historiografia, o 

caráter estritamente masculino no protagonismo histórico. Entretanto essa categoria 

                                                           
66 Acrescentamos que essa força conservadora se estende, para além da categoria ‘mulheres’, a todas 
as formas de subversões corporais à ordem patriarcal, como é o caso das demais minorias sexuais 
organizadas pela sigla LGBT, aos intersexo e aos assexuados. 
67 Citando Bonnie G. Smith, no livro “Gênero e história”, Pedro atribui às mulheres “o trabalho de 
pesquisa, arquivamento, editoração e, até mesmo, da própria escrita”. (Ibidem, p 21). 
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passou por questionamentos nos anos 80, pois, em seu caráter universalizante, 

excluía mulheres não brancas e lésbicas, alertando que no caso brasileiro, a 

emergência da categoria “mulheres” foi negligenciada, continuando a utilizar a 

categoria ‘mulher’ nas produções historiográficas nacionais (Ibidem, p. 25).  Somente 

na década de 1990 que a categoria ‘mulheres’ ganhou maior destaque no país.68 

Pedro (2015), problematizando a complexidade de tomar o coletivo ‘mulheres’ 

como algo dado, como significado a partir de uma similaridade genital, dinamiza a 

questão, afirmando que “mulheres” é uma categoria política datada, resultado de 

relações que as constituem e identificam e que são diferentes em diferenciados 

momentos e lugares.69 Lembra a crítica que Joan Scott realizou a qualquer noção de 

essencialismo na ideia de feminilidade ou de virilidade, impregnando a subjetividade 

de equívocos ao considerar a fixidez da sexualidade.  

Essa problematização dá-se porque, como afirma Pedro (2015), o gênero é 

costumeiramente pensado como categoria conceitual, enquanto “mulheres” é para ser 

uma palavra descritiva. Ou seja, “a categoria gênero serve para postular que 

‘mulheres’ e ‘homens’ são categorias conceituais” (Ibidem, p. 32). 

Toda essa reflexão conceitual apoia-se no pós-estruturalismo, ou seja, as 

definições não foram estabelecidas pela natureza, mas um processo que se deu a 

partir da linguagem, sendo que esta nem sempre é estanque, e na maioria das vezes 

é mutável e adaptável a interesses culturais nem sempre conciliáveis.70 Pedro (2015) 

considera que, 

O gênero não é um conceito aplicável, com parâmetros fixos ou referências, 
como alguns querem que seja, por exemplo, o conceito de ‘classe’. Quem lida 
com a categoria ‘gênero’ sabe que nenhum conceito tem aplicação universal. 
No caso da categoria ‘gênero’, sua utilidade está em apontar o caminho para 
investigação específica de significados. (Ibidem, p. 33). 

 

Continuando a citar Scott, Pedro afirma que gênero é “uma forma primária de 

significar poder”, pois “o gênero constrói a política” (SCOTT apud PEDRO,Ibidem, p.33). 

Mas alerta para a importância de investigá-lo como substrato da política, alegando a 

                                                           
68   Essa inovação deveu-se à publicação dos cinco volumes da coleção História das Mulheres no 
Ocidente (Duby e Perrot, 1993), sendo também adotada por outras disciplinas, como a psicanálise, 
antropologia, sociologia e literatura. (Ibidem, ps. 25-26). 
69 Pedro cita que travestis, transgêneros e outras “trans” para comprovar sua afirmação. 
70   Essa questão é bem exemplificada no caso dos estilos na arte. O que poderia ser considerado 
grotesco e, inicialmente, definido como “primitivo”, “gótico”, “barroco” e “impressionista”, ganharam 
status afirmativos e passaram, na história da arte, a constituir-se como valores estéticos autênticos. 
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necessária transversalidade dos estudos de gênero, na firme intenção de não os 

confinar à militância das minorias sexuais e à formação de guetos acadêmicos.71 

Quanto às questões epistemológicas sobre gênero e religião, também recorre-

se aos estudos feministas, por considerar o desbravamento que o movimento 

apresenta diante das contradições apresentadas pelo patriarcado.   

Eliana Vuola (2015), abordando a complexidade das questões levantadas na 

composição do campo de estudos de gênero e religião, levanta quatro relações 

críticas: 1ª) a relação entre estudos da religião e estudos de gênero; 2ª) a relação 

entre estudos da religião e teologia. 3ª) a relação entre teologia tradicional e teologia 

feminista; 4ª) a relação entre a religiosidade vivida e a teologia e 5ª) contexto global e 

inter-religioso. 

Vuola (2015) indica que as duas primeiras relações se concentram na 

problemática interdisciplinar, perguntando, por exemplo, se é possível entender a 

realidade da religião sem entendimento teológico e sem aporte antropológico? A 

terceira relação aborda a questão intrateológica. No quarto ponto apresenta o desafio 

de entender, teorizar e explicar a realidade concreta da religião e, com o quinto, indica 

a necessidade em entender todas as quatro relações anteriores a partir de uma 

perspectiva global, ecumênica e inter-religiosa, tocando em aspectos que apontam 

diferenças culturais, econômicas e políticas. 

Há uma clara indicação que, nas ciências sociais, a maioria das pesquisas 

sobre religião e gênero geralmente seguem dois estereótipos contrários. De um lado 

uma cegueira por parte de significativa parcela feminista que ignora a religião e, por 

outro lado, a religião é vista como fator único e principal na vida de muitas mulheres, 

superestimando a religião enquanto meta principal da situação da mulher. (VUOLA, 

2015, p. 42). 

Esses dois extremos polarizam a visão da religião, especialmente com relação 

às questões de gênero. Vuola (2015), aceitando a polarização como um fato, relaciona 

cinco questões para que isso ocorra. 1ª) a origem reside na tese de secularização 

inevitável;72 2ª) as diferentes tradições religiosas historicamente solidificaram uma 

exclusão das mulheres na hierarquia administrativa e teológica das religiões e, 

                                                           
71   Essa é a preocupação de Michelle Perrot ao referir-se aos estudos de gênero como aprisionados 
como um lugar de mulheres (Ibidem, P.34). 
72   Essa tese, aponta Vuola, mostrou-se falsa, pois não se apresentou por todo o Ocidente, sendo um 
fenômeno tipicamente da Europa. Ibidem, p.43. 
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consequentemente, transmitiu essa exclusão a outras esferas do conhecimento, como 

a autoridade sobre a política e sobre a ciência; 3ª) o resto do mundo tomou o 

eurocentrismo como desenvolvimento social;73 4ª) Devido ao eurocentrismo, há um 

eclipsamento e, menor interesse, em estudar outras formas religiosas ao redor do 

mundo, através do tempo e 5ª) no caso das religiões monoteístas, há uma aberta 

misoginia que legitima a exclusão das mulheres no alto clero destas religiões. Sobre 

esse último ponto, Vuola afirma: 

Ao lado do aberto sexismo e da misoginia de muita teologia cristã, sempre 
existiram mulheres e homens que questionaram esse sexismo e, em especial, 
sua legitimação religiosa-teológica. Muitas das primeiras feministas, em 
diferentes partes do mundo, agiram motivadas por sua fé em um deus que 
garante igualdade e liberdade absolutas para todos os seres humanos. 
Apenas ignorando essa história é que se pode sustentar o argumento de que 
o feminismo é secular por definição, e que a secularização é a única via para 
maior liberdade e igualdade de gênero. Assim, não é do interesse nem das 
mulheres nem dos estudos de gênero e do feminismo o traçado de uma 
imagem demasiado estereotipada da religião. (Vuola, 2015, p. 44). 

 

Vuola ainda aponta que uma polarização da religião nos estudos de gênero 

levaria a outras consequências, tais como: 1ª) se a religião for ignorada pelos estudos 

de gênero, uma parcela significativa da história, da sociologia, da política e da ética 

será negada.74 2ª) priva-se muita gente, em diversas culturas, de seu meio e sua 

subjetividade ativa interpretando e moldando sua religião, quando suas tradições são 

percebidas como inalteráveis e imutáveis.75 3ª) É essencial estabelecer uma distinção 

conceitual e prática entre o ensino oficial elitista e a religiosidade popular, ou seja, se 

a crítica feminista, concentrando o embate na área institucional, relega a um plano 

inferior à multiplicidade das vivencias religiosas e da resistência de muitas mulheres 

às suas tradições religiosas; 4ª) outra consequência seria um acirramento entre o 

feminismo e o fundamentalismo, alertando ao perigo de considerar as mulheres 

religiosas como anormais nesse tipo de discurso e prática feminista; 5ª) o aumento do 

                                                           
73 É curioso citar que tanto o feminismo europeu, quanto a causa LGBT e intersexo na Europa e USA, 
tem se estabelecido como referência ao resto do mundo. Essa dinâmica tem sido questionada pelos 
estudos pós-colonialistas. (Ibidem, p. 43). 
74 A autora alerta que os resultados aqui poderiam ser tanto negativos quanto positivos, argumentando 
que todo um peso sexista religioso-teológico e toda uma história de luta contra ele carecerá de uma 
visão realista. Ibidem, p. 45. 
75 Vuola apud Ann Braude: “Como um grupo, as feministas religiosas trabalharam por mais de quarenta 
anos para arrancar mulheres religiosas dos séculos do obscurantismo, para reconhecer seus papeis 
nas escrituras, no ministério, na teologia, no culto, no ensino e na devoção. Imaginando e construindo 
modos religiosos não sexistas para mulheres e homens do futuro, elas criticaram as condições que 
fomentaram a exclusão das mulheres, para que essas condições possam mudar. Que ironia horrenda 
seria se sua própria história da interação da religião com o feminismo, saísse da narrativa no mesmo 
momento em que se está escrevendo a história do feminismo da segunda onda[...]” p 45. 
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fundamentalismo social consequentemente levaria a um ecumenismo patriarcal, com 

novas alianças entre o Vaticano e os muçulmanos; 6ª) Vuola considera “uma 

consequência muito grave e concreta de uma postura polarizada com relação à 

religião nos estudos de gênero está ligada à ética sexual e reprodutiva”.76 Como se 

as mulheres estivessem em um campo de batalha entre dois campos ideologicamente 

opostos. Por exemplo, no contexto latino-americano, entre um feminismo anticatólico 

e um fundamentalismo católico. Isso levaria a 7ª) “a criação de uma nova ética sexual 

é tanto responsabilidade como direito de nossas teólogas feministas” (Ibidem, p. 47).  

A interdisciplinaridade entre estudos de gênero e estudos de religião pelo 

feminismo no Brasil, tem fortalecido o movimento de mulheres dentro de suas próprias 

congregações religiosas. É referencial nesse sentido a luta de ONGs feministas, como 

o “Católicas pelo direito de decidir”,77 “Feministas Cristãs”78 e o “EIG - Evangélicas 

pela Igualdade de Gênero”.79 

Apesar de todas essas dificuldades entre os estudos de gênero e estudos da 

religião, Vuola também vê possibilidades quando considera a questão metodológica, 

tanto etnográfica quanto textuais. A pesquisa sobre as igrejas inclusivas voltadas à 

comunidade LGBT tem vislumbrado essas possibilidades. No entanto, quando se 

considera o caso das pessoas intersexo, a religião parece como uma sombra na moral 

médica, pois a bandeira da intersexualidade por visibilidade social e empoderamento 

civil reside na luta contra as cirurgias corretivas. A luta está tão centrada na questão 

da cirurgia corretiva, na questão da bioética, que a transversalidade interdisciplinar, 

como se nota nas redes sociais, ainda não foi vislumbrada. 

Se no Brasil, a teologia tornou-se um campo de batalha entre as religiões 

tradicionais por um lado e entre feministas e LGBTs por outro, ainda há um longo 

caminho a ser percorrido pelo ativismo intersexo, pois sua visibilidade constitui-se 

como um fenômeno recente. Assim como a primeira onda feminista pelo sufrágio 

universal, poder-se-ia estabelecer que a luta crucial do movimento intersexo é pela 

cessação de cirurgias corretivas em crianças cuja genital não se conformaria ao 

padrão binário. 

                                                           
76 Vuola acrescenta que seria impossível discutir, por exemplo, sexualidade e reprodução de uma 
maneira que reflita suas experiências vividas. (Ibidem, p 47). 
77 Vide http://www.catolicasonline.org.br/.  
78 In: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/07/150729_salasocial_evangelicas_feministas_cc. 
Acessado em 16 de janeiro de 2017. 
79 https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/06/quando-a-igreja-nao-discute-
genero-ela-nega-direitos-humanos-diz-evangelica-feminista. Acessado em 23 de janeiro de 2017. 

http://www.catolicasonline.org.br/
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/07/150729_salasocial_evangelicas_feministas_cc
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/06/quando-a-igreja-nao-discute-genero-ela-nega-direitos-humanos-diz-evangelica-feminista
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/01/06/quando-a-igreja-nao-discute-genero-ela-nega-direitos-humanos-diz-evangelica-feminista
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Importante contribuição ao pensamento de Vuola, são os comentários de 

Margareth Rago (2015). Esta autora, considerando as instigantes reflexões da Profª 

Elina Vuola, considera que, na atualidade, essas questões variam de país para país, 

citando como exemplo quanto nos Estados Unidos da América, as questões 

envolvendo estudos de gênero, feminismo e religião, possuem uma profundidade 

diversa da desenvolvida no Brasil.  

“Lá, as comunidades judaica, islâmica, católica, evangélica e mulçumana têm 
um peso considerável nos debates políticos, tanto quanto nas questões 
morais, interferindo diretamente na vida cotidiana. No Brasil, também é 
grande o peso das religiões e a hierarquia entre elas, com o catolicismo 
reconhecido oficialmente como a voz oficial, enquanto o espiritismo, o 
candomblé e outras formas de manifestação religiosa da população são 
marginalizadas. Apenas recentemente, ou seja, desde o período pós-
ditatorial ou da redemocratização, é que estas passam a disputar de maneira 
mais incisiva os espaços públicos e políticos – ou que essas disputas ganham 
maior visibilidade – questionando hierarquias e regimes de verdade 
fortemente estabelecidos e pressionando por novas configurações sociais e 
políticas”. (RAGO, Margareth, 2015, p. 60) 
 

Rago chama a atenção quanto a indiferença das feministas no Brasil em 

relação às religiões, e mesmo um certo desprezo em considerá-las um campo de 

reflexão e ação política, negligenciou o peso do tema religião, sobretudo tendo em 

vista a importância desta na vida da população em geral, sobretudo na vida das 

mulheres. Esta autora chama a atenção que não basta a simples defesa da laicidade 

do Estado, desconhecendo quão importante é a penetração das igrejas no ambiente 

privado e de quanto este interage fortemente com o público e com toda esfera política, 

ameaçando temas tão necessários ao Brasil e disseminando uma cultura de 

intolerância religiosa. 

Em princípio, se precisamos de Estado – o que os anarquistas questionam 
radicalmente -, este deveria existir para o bem comum, o chamado interesse 
geral de todos, e não para assumir interesses particulares, tornando-se fonte 
de dominação de uns sobre os outros, como tem ocorrido em inúmeros 
momentos e situações. Do mesmo modo, entendemos também que as 
religiões lidam com a fé, com um domínio que escapa ao estritamente 
racional e onde o campo de possibilidades, crenças e ações determinadas 
por elas tem ou deveria ter um lugar para se expressar livremente. Digo 
deveria ter porque também sabemos como as religiões são lugares onde se 
constituem relações de poder sobre os chamados “fieis”, trazendo 
racionalizações que tanto culpabilizam quanto permitem o que denominam 
como purificação e salvação. (RAGO, Margareth, 2015, p. 60) 

 

Rago (2015) se pergunta o quanto a Igreja ou as religiões ambicionam o 

poder, lutando para ampliá-lo sobre a sociedade, transformando-se em “formas-

partido”, ao invés de “combater o exercício do poder como meio de formação de 
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individualidades mais humanizadas?”. No caso dos feminismos, chama a atenção o 

quanto estes buscam a autonomia das mulheres, lutando para que sejam livres: 

(...) para que se olhem e se subjetivem de outra maneira, escapando e 
subvertendo os parâmetros tradicionais masculinos e cristãos, e para que não 
se sujeitem às formas biopolíticas de controle no mundo contemporâneo, 
dentre as quais as que advêm das religiões. Sabemos que os feminismos, de 
maneira geral, percebem as religiões como formas de opressão, misóginas, 
homofóbicas, alienantes e hierarquizantes. Em princípio, tratar-se-ia de dois 
mundos que pareceriam nunca poder dialogar. (RAGO, Margareth, 2015, p. 
62) 
 

Respondendo a Vuola, Rago (2015) destaca as contradições em manter-se 

indiferente, subestimando o peso das religiões na vida das mulheres, desconhecendo 

a história dos sistemas religiosos e de como estes operaram e continuam a agir sobre 

a sociedade de modo geral e particularmente sobre as mulheres.  

Interessa pensar, acompanhando a reflexão de Rago (2015), quanto os 

feminismos brasileiros nos anos de 1970, emergiram “no seio de uma esquerda 

marxista, em grande parte ateia e agnóstica, em luta contra a ditadura militar, a religião 

foi vista como uma pedra no caminho difícil de lidar”. A autora ainda ressalta a que 

alguns grupos de esquerda brasileira emergiram no interior da própria Igreja Católica 

com sua Teologia da Libertação, instalando um conflito e promovendo uma série de 

tendências daquele que tem sido o mais expressivo partido político da esquerda 

brasileira, o PT, Partido dos Trabalhadores. Como seria possível entre as tendências 

dialogarem entre si, sendo que a interpretação marxista da religião como “ópio do 

povo” conflitava com uma imagem socialista de Jesus que multiplicava o pão entre a 

multidão oprimida que o seguia? 

Rago (2015), em uma perspectiva histórica, demonstra quanto o passado 

brasileiro e latino-americano é acentuadamente masculino, profundamente 

conservador, legitimando e acentuando “a ideia de abnegação para as mulheres, 

ensinadas desde cedo a renunciarem a si mesmas, segundo a crença de que é 

necessário descuidar de si para cuidar do outro”. A autora acredita que esse é um dos 

maiores problemas dos feminismos na região e, portanto, um campo de análise que 

não deve ser negligenciado apenas quando se proclama a defesa do Estado laico, 

esquecendo-se a complexidade da formação cultural do povo brasileiro e dos demais 

povos latino-americanos.  

Lembra ainda que a teologia feminista tem fornecido contundentes 

questionamentos e reflexões ao repensar o significado de teologia enquanto partilha 
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do poder, “da inclusão igualitária de mulheres e homens e de uma ressignificação dos 

símbolos religiosos”, lembrando o quanto essa ideia é insuportável para a Igreja 

constituída enquanto tal e, obviamente para muitos cristãos e cristãs que “acreditam 

que tudo já está criado, dado e dito”. 

A saída para Rago (2015), inspirada em Foucault, é a abertura a “outras 

experiências práticas de constituição da subjetividade, outras possibilidades de 

humanização que não operaram a partir da imposição da identidade-grades”. Nesse 

caso penso quanto a percepção das pessoas intersexuais possa contribuir para a 

reflexão entre os estudos de gênero, sexualidade e religião, sobretudo levando-se em 

conta o silenciamento milenar imposto a essas pessoas, como as mesmas podem 

contribuir, a partir do espaço e das angústias e dos prazeres de seu próprio corpo, 

repensar o binarismo e a articulação de dominação e submissão na sociedade, 

guardada em estrita aliança com a religião o papel de homens dominadores e 

mulheres submissas.  

Levando em consideração a citação que Margareth Rago (2015) faz da 

relação entre feminismos e marxismo, faz-se necessário uma abordagem particular 

dessa questão. Nesse caminho, será utilizado o pensamento de três autoras 

marxistas, a norte-americana Angela Davis e as brasileiras Heleieth Saffioti e Cecília 

Toledo. 

Davis (2016), de início, lembra quanto o legado da escravidão caracteriza de 

modo discrepante as lutas das mulheres nos EUA. Nesse país, portanto, o movimento 

pela luta dos direitos das mulheres era centrado na população de mulheres brancas 

das classes economicamente altas, desconsiderando questões étnico-raciais ou as 

condições precárias das mulheres brancas operárias.  

Sem pretender uma análise minuciosa da obra de Angela Davis (2016), 

“Mulheres, Raça e Classe”, sobretudo com relação a narrativa sobre os extremos de 

crueldade a que as mulheres negras estavam submetidas, não apenas como mão de 

obra escrava, exiladas do próprio continente, mas também enquanto rotineiramente 

estupradas e prostituídas pelos senhores e capatazes. O importante é entender como 

as mulheres negras lutaram para frequentarem as organizações feministas 

estadunidenses e terem direito a voz, isso levando-se em conta o sacrifício que muitas 

destas mulheres tiveram em conseguir um tempo para adquirirem o desenvolvimento 

da leitura e da escrita.  
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Tendo essas questões em mente, é de compreender o impacto do discurso 

de Sojourner Truth, realizado em 1851, na Convenção dos Direitos da Mulher em 

Akron, Ohio.  

Muito bem crianças, onde há muita algazarra alguma coisa está fora da 
ordem. Eu acho que com essa mistura de negros (negroes) do Sul e mulheres 
do Norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na 
linha rapidinho. 
Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em 
carruagens, e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem 
o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em 
carruagens, ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor 
lugar algum! E não sou uma mulher? Olhem para mim? Olhem para meus 
braços! Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem algum 
poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar 
tanto e comer tanto quanto qualquer homem – desde que eu tivesse 
oportunidade para isso – e suportar o açoite também! E não sou uma mulher? 
Eu pari treze filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão, e 
quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me 
ouviu! E não sou uma mulher? 
Daí eles falam dessa coisa na cabeça; como eles chamam isso… [alguém da 
audiência sussurra, “intelecto”). É isso querido. O que é que isso tem a ver 
com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu copo não tem mais 
que um quarto, e o seu está cheio, porque você me impediria de completar a 
minha medida? 
Daí aquele homenzinho de preto ali disse que a mulher não pode ter os 
mesmos direitos que o homem porque Cristo não era mulher! De onde o seu 
Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher! O homem 
não teve nada a ver com isso. 
Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de 
cabeça para baixo por sua própria conta, todas estas mulheres juntas aqui 
devem ser capazes de conserta-lo, colocando-o do jeito certo novamente. E 
agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens as deixem 
fazer o que elas querem. 
Agradecida a vocês por me escutarem, e agora a velha Sojourner não tem 
mais nada a dizer.80 
 

O discurso de Sojourne Truth torna-se um grande emblema da luta das 

mulheres negras nos Estados Unidos, revelando a complexidade da questão das lutas 

das mulheres e dos feminismos. Nessa linha é possível entender como naquele país, 

o movimento feminista das mulheres negras abraçou o comunismo como causa, pois 

compreendia que a situação das destas mulheres não encontrava raiz apenas no 

patriarcado, mas em um sistema econômico de classes baseado na exploração de 

mão de obra escrava e/ou barata, onde a riqueza dos senhores e as regalias de suas 

senhoras assentavam-se. 

 

                                                           
80 https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/. Data de acesso 16 de maio de 
2017 

https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/
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Figura 11 - Foto de Sojourner Truth 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sojourner_Truthhttps://pt.wikipedia.org/wiki/Sojourner_Truth. 

 

Davis cita o quanto o Manifesto Comunista de 1848, publicado por Karl Marx 

e Friedrich Engels, influenciou o feminismo negro norte-americano, tendo entre suas 

principais ativistas Lucy Parsons, Ella Reeve Bloor, Anita Whitney, Elizabeth Gurley 

Flynn e Claudia Jones. 

A própria Angela Davis participou ativamente no grupo dos Panteras Negras 

e no Partido Comunista dos Estados Unidos da América, sendo inclusive presa em 

1970, esteve na lista das dez pessoas mais procuradas pelo FBI, acusada e presa por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sojourner_Truthhttps:/pt.wikipedia.org/wiki/Sojourner_Truth
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suspeita de conspiração, sequestro e homicídio, sendo mundialmente famosa pela 

campanha “Libertem Angela Davis”.81  

 

 

Figura 12 - Free Angela Davis – https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-725281349-dvd-libertem-

angela-davis-free-angela-all-political-JM 

 

Passando a obra “Gênero e Classe” de Cecília Toledo (2017), a autora inicia 

sua abordagem descrevendo quanto a mídia bombardeia diariamente as mulheres 

com a propaganda de novos produtos e a ideologia de que a mulher verdadeira tem 

de ser magra, linda e fútil. Assim necessidades novas são criadas a cada dia às 

mulheres, trazendo sofrimento e impondo padrões rígidos de beleza. 

Toledo denuncia a teoria de gênero aplicada às mulheres, pois em sua 

percepção, a mesma tem o intuito de apagar as diferenças de classes sociais. 

Questiona, nessa linha, o surgimento da teoria queer que, segundo esta autora, 

defende a ideia que não existem homens ou mulheres, mas apenas representações. 

E, como essa “teoria não tem qualquer parâmetro de análise na realidade, não pode 

ser discutida, porque conduz à via morta do silêncio”.  

                                                           
81 https://www.cartacapital.com.br/sociedade/angela-davis-e-o-significado-da-emancipacao-da-mulher-
negra.  Acessado em 16 de junho de 2017 

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-725281349-dvd-libertem-angela-davis-free-angela-all-political-JM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-725281349-dvd-libertem-angela-davis-free-angela-all-political-JM
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/angela-davis-e-o-significado-da-emancipacao-da-mulher-negra
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/angela-davis-e-o-significado-da-emancipacao-da-mulher-negra
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O ponto de partida do livro é questionamento quanto ao estudo que afirma 

que o gênero ser determinante na opressão da mulher. Seguindo o mesmo raciocínio 

de Angela Davis, Toledo (2017) questiona a situação da mulher da trabalhadora, 

evidenciando a defesa do marxismo nesse aspecto fundamental, a questão da 

opressão, dos preconceitos, da inferiorização que as mulheres sofrem, sobretudo se 

são “pobres e trabalhadoras, negras, homossexuais e imigrantes”. 

Então aponta que a saída para o sofrimento da mulher não é individual, mas 

coletiva. Considerando que as diversas teorias feministas dos países imperialistas 

estão equivocadas ao dizer que a raiz da opressão das mulheres é o gênero. Ao fim, 

afirma que os estudos de gênero conseguiram seu objetivo, confundindo e levando 

confusão à classe trabalhadora e abandonando o enfoque de classe. 

Afirma ainda que mulher burguesa tem mecanismos materiais suficientes para 

poder desviar da opressão, tornando-a mais tolerável. A mulher pobre e trabalhadora, 

que vive nas favelas, no campo ou na periferia das grandes metrópoles, é obrigada a 

aguentar o peso da opressão a cada dia. Por isso, Toledo (2017) é incisiva ao afirmar 

que as mulheres estão “unidas no gênero, no preconceito e na inferiorização, mas 

irremediavelmente divididas em classes sociais antagônicas”.  

Toledo utiliza-se do método marxista para analisar e compreender a 

sociedade em que vivemos. Quando reflete sobre a origem da opressão da mulher, 

aponta que a desigualdade entre a sua condição e a do homem só podem ser 

compreendidas levando-se em conta o processo histórico num mundo em constante 

movimento. Por isso, afirma, a situação da mulher nunca permanece a mesma, sendo 

que a opressão da mulher é algo historicamente condicionado pelo tempo e reflete 

estágio em que se encontra a humanidade, o desenvolvimento de suas forças 

produtivas, a capacidade humana de suprir as necessidades sociais, o seu avanço ou 

atraso cultural, o estágio das ciências, da filosofia e, claro, das ideologias 

predominantes.  

Cita quanto Marx e outros filósofos lembraram que um dos elementos que 

melhor serve para indicar o estágio de desenvolvimento de uma sociedade é a 

situação das mulheres em tal sociedade, porque estas não são apenas a metade da 

humanidade, mas são também “as mães da outra metade”.  

Toledo (2017) indica que na sociedade burguesa, as mulheres são vistas 

como seres inferiores aos homens por natureza. Por isso a história da mulher é uma 
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história de aprisionamento na esfera doméstica. Tomando essa questão como base, 

indica que todas as instituições sociais reproduzem essa ideia, desde a escola à 

religião e ao Estado, da maioria dos partidos políticos e aos meios de comunicação. 

Ou seja, a opressão sobre as mulheres se deve às questões econômicas e sociais 

advindas do surgimento da propriedade privada e da sociedade de classes.  

Citando a importância dos primeiros estudos históricos, Toledo (2017) lembra 

como Engels tirou a questão da opressão da mulher do domínio da biologia e inseriu 

no domínio da história e da cultura, tornando possível vislumbrar a sua libertação ativa 

participação na política. Cita estudos antropológicos que mostram quanto a mãe era 

quem traçava a linha da descendência.  

Aponta que a mudança ao patriarcado se deve ao surgimento do excedente 

de produção e que foi essa a causa que incrementou a opressão e o desiquilíbrio entre 

as classes.  Permitiu que a produção de uma quantidade sobressalente de alimentos, 

fosse sendo apropriada de forma individual enquanto riqueza e, na medida em que 

avançava a produtividade, tornava-se necessário aprimorar métodos de defesa desse 

excedente. Como consequência, isso deu maior importância à esfera masculina na 

primitiva divisão do trabalho que existia entre homens e mulheres.  

Indica ainda que o surgimento do excedente foi que permitiu a origem do 

Estado e o surgimento dos privilégios de uma classe social sobre as outras. Isso 

transformou a situação das mulheres que se viram compelidas a uma realidade de 

sujeição. Essa subordinação garantia a ordem de herança para que os bens do 

homem ficassem em família, liquidando o sistema de parentesco baseado no direito 

da mãe e promovendo o surgimento da monogamia. Toledo (2017) aponta a intima 

conexão entre propriedade privada do excedente e sujeição da mulher, sendo que 

aqueles que possuíam propriedades subjugavam quem não as possuíam, 

escravizando homens e mulheres. No final, a situação dessas ficava cada vez mais 

periférica em virtude do domínio social do homem sobre o excedente e sobre a 

riqueza.   

Com o aparecimento da grande indústria moderna, quando a produção social 

se abriu novamente à mulher, o sistema de dominação pelo patriarcado é, de início 

abalado, mas logo, forças conservadoras se recompõem. O capitalismo, segundo 

Toledo, acabou diluindo o papel do homem enquanto pai, substituindo-o pelo do 

empresário, redefinindo os papeis sociais e as obrigações de cada pessoa dentro da 
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nova divisão do trabalho. O domínio do pai enquanto chefe da família, da mulher e 

dos filhos perdeu importância diante da pressão do mercado de trabalho que passou 

a ditar as regras.  

Seguindo o raciocínio marxista, Toledo (2017) afirma que o capitalismo 

adaptou o casamento monogâmico e a família, mantendo a forma de opressão devido 

a superexploração da mulher como mão de obra. Ao abordar a revolução neolítica, a 

autora sustenta que as mulheres não nasceram oprimidas e que nenhuma situação 

de inferioridade foi dada por Deus, como afirmam as tradicionais religiões 

monoteístas, pelo contrário, foi o próprio neolítico uma revolução comandada pelas 

mulheres. E cita as pesquisas de Margaret Mead e Yvette Roudy que mostram que os 

papeis sexuais não são estabelecidos pela natureza, mas pela cultura.  

Ao abordar a alienação como fator de opressão, Toledo (2017) afirma que as 

sociedades primordiais, de modo geral, foram caracterizadas pelo fato de homens e 

mulheres não terem se emancipado de sua relação íntima com a natureza, estando 

homem e mulher em uma relação igualitária. Foi somente quando começou a haver 

exploração de outros homens no modo de produção asiático e, com maior clareza, no 

escravismo, que a humanidade começou se separar da terra, dos resultados do 

trabalho, que não mais encarava como seus e essa situação, enfim, começou a alienar 

a humanidade de si mesma, estabelecendo o sistema de exploração do homem sobre 

a mulher e de uma classe sobre as demais. Nesse momento homens e mulheres 

começaram a se alienar entre si. Essa suposição de Toledo permite constatar que a 

partir dessa alienação da humanidade em uma binariedade, pessoas com 

características intersexuais foram sumariamente rejeitadas.  

Obviamente que autora se não desconhece, silencia-se sobre o tema da 

intersexualidade, concebendo a sociedade em termos da relação entre homens e 

mulheres como seres plenos de sua vontade e de suas potencialidades físicas.  Então 

Toledo, negligenciando a intersexualidade em sua análise teórica, não aprofunda a 

questão de quanto as sociedades primordiais eram complexas o que a leva a sustentar 

a visão religiosa do gênesis hebraico como protótipo da humanidade e da sociedade. 

Por isso seu raciocínio, apesar de sustentar que o patriarcado é posterior à 

luta de classes torna-se, à luz da perspectiva da teoria queer, frágil. Todavia, não lhe 

tira o mérito de pensar quanto a humanidade aliena-se de si mesmo, de sua 

complexidade, buscando respostas simplistas e binárias. A teoria marxista não deve 
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ser pensada como excludente, pois possui o mérito em dar resposta a uma concepção 

de humanidade dividida em homens e mulheres e entre classes dominantes e 

dominados. Sua reflexão é válida ao dar respostas marxistas a questões feministas, 

como quando pensa quanto a humanidade passou a ser escravo do trabalho, quando 

deixou de trabalhar para satisfazer o prazer e passou a trabalhar por um excedente; 

quando a procriação deixou de ser natural sujeita à sua livre aspiração; quando a prole 

deixou de ser exclusivamente um subproduto de sua relação sexual e passou a ser 

uma imposição para a mãe; quando gerar crianças passou a ser uma atividade alheia 

à mulher, pertencente a outro; a procriação passou a ser perda de si mesma.  

Assim Toledo (2017) pensa a mulher como uma mercadoria que gera 

mercadorias-filhos, no sentido posto por Marx quando discute a questão da alienação: 

“na relação do trabalho alienado, cada homem considera o outro segundo o critério e 

a relação na qual ele mesmo se encontra”.  

Na medida em que a atividade alienada aliena do homem a natureza e a si 

mesmo, a sua função ativa própria, a sua atividade vital, aliena do homem o gênero. 

É uma atividade que promove uma constante alienação em série. Cecília Toledo 

(2017) afirma então que é nesse momento que surge a alienação sexual, a separação-

desigualdade entre os sexos. “A separação entre os sexos é, portanto, um fato 

histórico tanto quanto a alienação do trabalhador em relação a seu trabalho, o 

surgimento da exploração, da propriedade privada e da divisão da sociedade em 

classes” (TOLEDO, 2017, p. 29). Obviamente, por seu caráter excepcional na 

compreensão da humanidade concebida em dois polos procriativos, toda uma 

diversidade humana foi jogada no abismo não apenas da exclusão, mas incisivamente 

nomeada como monstruosa, aberração e toda uma série de adjetivos de 

anormalidade.  

Seguindo o raciocínio de Toledo (2017), há uma integração dialética entre 

opressão e exploração, contundo ambos são dois conceitos distintos. A primeira é um 

componente cultural e a segunda é uma categoria econômica. Como exemplo a autora 

cita que a escravidão é baseada na opressão cultural o que ‘legítima’ a exploração. O 

mesmo é válido para as mulheres, crianças e homossexuais. A exploração é, portanto, 

uma sentença que se vale da suposta superioridade sobre de alguns privilegiados 

sobre outros considerados anômalos. Estes estão em uma posição de diferença e, 

pelo status diferenciado, são inferiorizados. Por serem inferiorizados, são 
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‘legitimamente’ explorados. No caso das pessoas intersexuais, somente após milênios 

é que sua luta começa a ganhar espaço nas academias e na mídia, gerando novas 

abordagens de compreender a humanidade e sua rede de significações. 

Contudo, Toledo (2017) conclui que: 

Em relação à origem da opressão, algumas teorias dizem que é muito difícil 
ter certeza em relação à história, que é impossível conhecer a fundo o 
passado e que a suposta igualdade ou maior desigualdade entre homens e 
mulheres seja apenas suposição. No entanto, sendo verdadeira ou não, 
essas teorias admitem como inaceitável manter e aceitar o lugar subalterno 
das mulheres. (TOLEDO, 2017, p.33) 
  

Todavia, assim como os homossexuais, as mulheres estão lá no jogo social, 

discutindo e disputando maior participação em suas várias esferas. Ao contrário das 

pessoas intersexuais, seres invisíveis na história da sexualidade. Obviamente que há 

uma tarefa árdua em repensar os processos históricos em uma perspectiva que as 

inclua.  

Entretanto, é no segundo capitulo de seu livro que Cecília Toledo (2017) 

submete a reflexão sobre gênero ao contexto da religião como sistema que reforça a 

opressão, pensando pela perspectiva do feminismo. Conclui que se a maioria das 

concepções em voga em relação à mulher são fruto da evolução histórica e produto 

das condições sociais e econômicas de diferentes épocas, as religiões cumprem um 

papel decisivo na manutenção e na propagação da ideia da mulher como sexo frágil 

e ser inferior, ajudando a mantê-la subjugada e oprimida. Por isso, a religião sempre 

cumpriu papel chave no reforço e na manutenção da situação de oprimida da mulher.  

Denuncia a felicidade ilusória e pérfida que impõe às mulheres que vivem na 

sociedade burguesa e capitalista um atroz dilema, em grande parte, alimentado pela 

religião, que lhes promete uma vida plena após a morte, ao mesmo tempo em que 

pede que se submetam à sua condição de oprimidas e exploradas pacientemente. 

Portanto cabe às religiões o papel decisivo de iludi-las que obterão bem estar, que 

estejam constantemente esperançosas em dias melhores, ouvindo cotidianamente na 

Igreja palavras que as confortem, domesticando-as. 

Toledo acredita que a religião é uma das questões cruciais na análise do 

problema da opressão da mulher, afirmando que a inferioridade feminina é um mito 

retroalimentado constantemente pelas diversas religiões que consagraram séculos 

em sua doutrinação. Cita a visão de Maria como uma mulher totalmente submissa, 

que não exige nada para si mesma e se doa integralmente aos demais, incapaz de 

interagir ativamente e nem mesmo para conceber seu filho Jesus foi capaz de se 
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submeter a relações sexuais, tendo em vista o caráter pecaminoso da sexualidade. 

Maria mantem assim pura para toda a eternidade, lembrando constantemente às 

mulheres humanas o quanto estas deveras longe estão da santidade.  

É um instrumento perfeito para servir de modelo da figura feminina exigida 
pela Igreja. Quando as mulheres começam a lutar com mais vigor contra os 
mecanismos de opressão, a igreja e o papa, os pregadores de todas as 
religiões, se lançam contra elas, defendendo a família e a submissão. Tanto 
o papa quanto os pregadores são verdadeiros líderes políticos. (TOLEDO, 
2017, p. 36/37) 
 

Apesar de Marx afirma que “a religião é o ópio do povo”, demais teóricos e 

teóricas marxistas posteriores defenderam a liberdade religiosa. Rosa Luxemburgo, 

no clássico texto “O Socialismo e as Igrejas” (1905), lembra que socialistas defendem 

a liberdade religiosa. 

Todo homem pode ter fé e as opiniões que lhes pareçam capazes de 
assegurar a felicidade. Ninguém tem o direito de perseguir ou atacar a opinião 
religiosa particular dos outros. Isso é o que os socialistas pensam. E é por 
essa razão, entre outras, que os socialistas animam todo o povo a lutar contra 
o regime czarista que está continuamente violentando a consciência das 
pessoas, perseguindo católicos, católicos russos, judeus, heréticos e livres 
pensadores. São precisamente os socialistas que aparecem mais fortemente 
em defesa da liberdade de consciência. Portanto, pareceria que o clero tinha 
obrigação de dar a sua ajuda aos socialistas que estão tentando aliviar o povo 
oprimido. Se entendermos devidamente os ensinamentos que os socialistas 
trazem à classe trabalhadora, o ódio do clero contra eles torna-se ainda 
menos compreensível. (TOLEDO, 2017, p. 37) 

 

Contudo, Toledo (2017) lembra o quanto todas as igrejas, com raras exceções, 

atacaram e atacam o socialismo, dizendo ao proletariado “que sofram com paciência, 

e às mulheres, que aceitem sua condição de oprimidas”. Por isso, apesar do marxismo 

defender a liberdade de cada um de acreditar na religião que quiser, jamais deixou de 

mostrar aos trabalhadores que as religiões colaboram para a alienação da 

humanidade, colocando o poder em um ser superior apartado dela e para mantê-la 

submissa e aceitar passivamente os desígnios e sofrimento que lhe são impostos pela 

sociedade capitalista. A liberdade religiosa, para os socialistas, é questão de foro 

íntimo, devendo ser tratada como assunto privado. O Estado deve declarar religião 

assunto privado. Obviamente, como lembra Margareth Rago (2015), defender o 

Estado laico, não significa deixar de estar alerta a agenda que as religiões impõem a 

fieis, assumindo formas-partido e atuando na esfera política tratando o público como 

privado, boicotando uma educação inclusiva e fundamentando discurso de ódio e 

intolerância religiosa.  



 

162 
 

Nesse sentido, Cecília Toledo (2017) propõe uma interpretação materialista 

da religião, denunciando o quanto esta tem encontrado terreno fértil para se 

desenvolver, na medida em que a exploração dos trabalhadores e trabalhadoras 

aumenta, trazendo todo tipo de sequelas, sobretudo destruindo o sentido pleno de 

humanidade e eclipsando a perspectiva futura de uma vida melhor neste mundo. 

Toledo denuncia o quanto cada vez mais seres humanos depositam suas ilusões nas 

inúmeras igrejas e seitas religiosas que proliferam pelo mundo, sobretudo nos 

continentes mais pobres, sumariamente explorados por países imperialistas. 

Conforme Toledo: 

O crescimento das igrejas, contraditoriamente, é um reflexo do atraso das 
massas, mantidas no abandono da ignorância e da superexploração, que 
levam tanto a um processo contínuo de alienação de si mesmo e dos demais 
quanto a uma desesperança nesse sistema, um virar as costas para uma vida 
terrena que, há muito, desistiu de apostar no avanço da humanidade. 
(TOLEDO, 2017, p. 38) 
 

No Ocidente, a Igreja Católica, mesmo assolada por escândalos de pedofilia, 

corrupção e enriquecimento ilícito, continua sendo uma das religiões mais fortes, 

arrastando milhões de fiéis a rezarem por seu vasto panorama de santos e santas. 

Com ela, competem com o mesmo objetivo, as diversas igrejas evangélicas.  

No Oriente Médio, o islamismo, como religião do Estado, e o judaísmo se 

mantem há séculos, renovando-se em meio à luta de classes, servindo de escudos 

para monarquias e governos pré-imperialistas que se utilizam das crenças dos povos 

para melhor submetê-los, lançando uns contra outros, dividindo-os. Assim tantos 

povos oprimidos, ao invés de reconhecerem-se como explorados, percebem-se 

religiosamente separados em uma luta insana alimentada pelas religiões, ocultando 

profundos interesses de dominação econômica, e consequentemente, restringindo o 

papel da mulher à esfera doméstica.  

As igrejas e seitas são muitas e a cada dia surgem novas. Todas têm um 
preceito: aceitar as desgraças de cabeça baixa como castigos a serem 
suportados nesta vida em troca de uma vida melhor no paraíso. Essa ideia, 
que está embutida em todas as religiões, é o melhor antidoto contra a luta de 
classes. (TOLEDO, 2017, p. 39) 
 

Toledo afirma que, apesar das religiões ainda arrastarem milhões de fiéis às 

suas igrejas, a luta de classes vem crescendo justamente naqueles países em que a 

religião é assunto de Estado.  Cita como exemplo disso mulheres muçulmanas que, 

mesmo com o véu na cabeça, estão nas ruas lutando contra monarquias árabes, 

“mostrando que querem uma vida melhor aqui mesmo na terra”.  
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Mesmo com toda a doutrinação da Igreja e mesmo se mantendo religiosas, 

mais e mais mulheres pelo mundo apelam para o aborto, evidenciando como as 

condições materiais da vida também falam alto.  

A igreja ensina que matar é pecado, mas nunca se matou quanto nos dias de 
hoje, sobretudo em nome de Deus, em guerras imperialistas. (...) A igreja 
ensina que roubar é pecado, mas ela mesma não consegue esconder tantos 
escândalos de corrupção, além de acobertar governos e burgueses corruptos 
(TOLEDO, 2017, p. 39) 

 
Toledo dedica parte de sua reflexão à relação entre o cristianismo e as 

mulheres. Afirma que quando o cristianismo se difundia pelo Império Romano, seus 

adeptos e adeptas chocaram-se com um problema a ser esclarecido: o da 

sexualidade. O cristianismo rejeitava a sexualidade depravada que marcou Roma, 

mas necessitava explicar o espaço do sexo na criação e determinar o papel que as 

relações sexuais deveriam desempenhar na vida.  

Os primeiros Pais da Igreja tinham uma visão dualística da vida, o ser humano 

era dividido em carne e espírito, e o mundo dividido entre o bem e o mal. O sexo era 

repugnante e a salvação era tornar-se um asceta. Mas a vida não era mesma para 

homens e mulheres; os primeiros eram a parte espiritual enquanto as mulheres o 

carnal. Como se esperava que o espírito governasse a carne, os homens deveriam 

governar as mulheres. Isidoro de Sevilha sintetizou este pensamento: “as mulheres 

estão sob o poder dos homens porque elas são, em geral, espiritualmente volúveis. 

Assim devem ser governadas pelo poder masculino”. Ele também se refere ao homem 

como “a cabeça da mulher”. Esses dois atributos, poder e cabeça, seriam a essência 

das concepções dos Pais da Igreja.  

 Assim, todos os perigos do mundo físico que os Padres da Igreja 

desaconselhavam, por desviarem o indivíduo das coisas espirituais, estavam 

encarnados na mulher. Isidoro de Sevilha, em seu livro Etimologias, revela até que 

ponto as mulheres eram marcadas por sua sexualidade: “A palavra femina vem do 

grego, derivada da força do fogo, porque sua concupiscência é muito apaixonada: as 

mulheres são mais libidinosas que os homens”.  

Todas as mulheres eram, portanto, tentadoras e reproduziam continuamente 
o papel de Eva para Adão. Jerônimo disse:  
Não é da adúltera que falamos, mas o amor da mulher em geral é condenável 
por ser insaciável; uma vez extinto, explode em chamas; dado em grande 
quantidade, é novamente necessário; isso irrita a mente de um homem, e 
perturba todo pensamento, à exceção das paixões que alimentam. (TOLEDO, 
2017, p. 43) 
.  
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A condição de tentadora da mulher já estava impressa por todo seu corpo. 

Isso era parte da sua natureza. A própria visão de uma mulher já bastava para fazer 

sucumbir a alma de um homem. Ambrósio afirmou que a mulher não deveria ser 

condenada por ser uma tentação, porque:  

“(...) não pode ser culpada por aquilo que já era ao nascer”. Era acusada pelo 
simples fato de existir. Por isso, Tertuliano caracterizou as mulheres como ‘o 
portão do Diabo’ e sugeriu que usassem roupas de luto o tempo todo como 
penitência pela “ignomínia (...) do pecado original e a vergonha de ser a causa 
da queda da raça humana” (TOLEDO, 2017, p. 43/44). 
 

Para Toledo (2017), o medo que os homens tinham da mulher era porque a 

mesma ameaçava constantemente o poder político e econômico que definia a 

masculinidade. Na atualidade, com a crise da igreja, ela adapta seu discurso à 

modernidade. Todavia a concepção de mulher como dona de casa, companheira 

submissa do homem é elemento periférico dentro da hierarquia católica e mesmo a 

Teologia da Libertação silencia-se sobre a opressão da mulher na hierarquia católica 

e na sociedade como um todo. Prova disso é a campanha da Igreja Católica contra o 

aborto.  

(...) encobrir sua arbitrária concepção da mulher como ser pecador por 
excelência, sem direito à opinião própria, sem direito a decidir sobre seu 
próprio corpo, seus próprios atos, sua própria vontade. Que é isso senão um 
ser sem cabeça, como afirmavam os Pais da Igreja?. (TOLEDO, 2017, p. 44). 
 

Toledo (2017) também chama a atenção às demais concepções religiosas e 

o quanto elas guardam uma profunda relação com o judaísmo-cristão, concebendo o 

ser humano como de natureza inferior a Deus, devendo, portanto, temê-lo. Sendo 

assim o homem nada cria, nada sabe e nada decide. Aliena-se de si mesmo e atribui 

a Deus o poder de decidir sobre todos seus problemas.  

Denuncia como nos países islâmicos, a situação das mulheres é absurda, 

mas lembra que as diferenças entre a perspectiva ocidental e a dos países islâmicos 

da violência sobre a mulher, “residem basicamente na forma e não propriamente no 

conteúdo da opressão”. No Islã não há separação entre religião e Estado, sendo a 

religião a lei absoluta desde que o Corão existe, há 13 séculos. Nos países 

muçulmanos há um enorme atraso das forças produtivas, sobretudo das péssimas 

condições de vida e da marginalização das grandes massas oprimidas e exploradas 

pelos príncipes do petróleo que reproduzem as concepções patriarcais mais 

anacrônicas.  
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Nessas condições, as mulheres compõem um dos setores sociais mais 

oprimidos do mundo, incidindo sobre elas uma combinação atroz de atraso secular 

das religiões e as péssimas condições de vida das massas trabalhadoras. 

Geralmente, em muitos países muçulmanos, as mulheres são consideradas uma 

carga pesada para a família, sendo por isso que muitas meninas quando nascem são 

abandonadas no deserto, apesar dessa prática ser condenada no Corão: “Não mateis 

a vossas filhas ao nascer por temor à pobreza” (Sura 17). Então a prescrição religiosa 

não é suficiente para frear o ódio e o medo que muitas sociedades tem das mulheres. 

Outro dado assustador do desprestigio das mulheres na sociedade islâmica é 

revelado quando os pais noivavam extremamente cedo suas meninas, gerando 

denúncias ao redor do mundo. No dia 12 de agosto de 2017, evangélicos ganharam 

a as ruas do Arpoador, Rio de Janeiro, protestando contra muçulmanos, “com cartazes 

chamando-os de “assassinos”, “pedófilos” e “terroristas”, a marcha acusou o alcorão 

de ser um “guia de estupro e assassinato”. Eles saíram de uma igreja no bairro de 

Santo Cristo e percorrem toda a orla de Ipanema com cânticos xenofóbicos e 

racistas”82.  

Para Toledo (2017), é dificílimo que as mulheres consigam se libertar sem se 

insurgirem contra o Corão. A sua opressão está arraigada nos próprios alicerces da 

religião muçulmana. Um aspecto do desprestígio das mulheres refere-se a questão 

da herança. Os filhos homens, por exemplo, recebem o dobro da parte recebida pelas 

filhas. Toledo lamenta quando o assunto são os crimes sexuais: sobre as mulheres as 

punições são extremamente violentas, não sendo raro a sentença de morte. Ao 

contrário dos adúlteros que sofrem penas mais brandas. 

Todavia, a autora acredita que o Islã, ao ser tão impositivo aos homens, 

desconsiderando e inferiorizando as mulheres, deixa-as mais livres para questionar 

sua situação.  

Em muitos sentidos, a mulher muçulmana usa o chador – símbolo máximo de 
sua opressão – como forma de resistência aos ataques do imperialismo 
americano à religião mulçumana e à autonomia do Islã. (...) É por isso que a 
luta da mulher não é uma luta individual, não é uma denúncia contra crenças 
e os costumes dos povos. Tampouco é uma condenação a qualquer preceito 
desta ou daquela religião. É uma luta de classes. (TOLEDO, 2017, p. 47).  
 

                                                           
82 http://virgula.uol.com.br/comportamento/evangelicos-chamam-muculmanos-de-assassinos-e-
pedofilos-em-protesto-no-rj/#img=1&galleryId=1242142.  

http://virgula.uol.com.br/comportamento/evangelicos-chamam-muculmanos-de-assassinos-e-pedofilos-em-protesto-no-rj/#img=1&galleryId=1242142
http://virgula.uol.com.br/comportamento/evangelicos-chamam-muculmanos-de-assassinos-e-pedofilos-em-protesto-no-rj/#img=1&galleryId=1242142
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Toledo (2017) afirma que o fundamentalismo islâmico não são mais que 

crenças religiosas levadas ao extremo. Lembra que seitas e grupos extremistas 

monoteístas vêm crescendo no mundo todo, sendo que suas maiores vítimas são o 

povo oprimido e explorado, sobretudo as mulheres. Acredita que é impossível lutar 

contra os fundamentalistas sem lutar, ao mesmo tempo, contra a influência perniciosa 

das religiões de todas as formas, já que são elas a raiz e a fonte dos males sociais 

que afligem a classe pobre e as mulheres em particular e a humanidade como um 

todo.  

No entanto, Toledo afirma que não se trata de declarar guerra contra a religião 

e cita Lenin, em seu texto de 1909, “A atitude do partido operário frente à religião”: 

Engels condenou repetidamente as tentativas daqueles que (...) pretendiam 
introduzir no programa do partido operário o reconhecimento categórico do 
ateísmo como uma declaração de guerra à religião (...) Engels afirmava que 
tal atitude era o melhor meio de avivar o interesse pela religião [entre as 
massas] e de dificultar a verdadeira extinção das mesmas. (...) só a luta de 
classes das massas operárias, ao atrair amplamente as vastas camadas 
proletárias a uma prática social consciente e revolucionária, será capaz de 
livrar de verdade as massas oprimidas do jugo da religião. (...) O marxismo é 
materialista. Assim sendo, é um implacável inimigo da religião (...) é 
necessário explicar, desde o ponto de vista materialista, as origens da fé e 
das religiões entre as massas. A luta contra a religião não pode se limitar nem 
se reduzir à premissa ideológica abstrata; tem de vincular esta luta à atividade 
prática concreta do movimento de classes, que tende a eliminar as raízes 
sociais da religião. (...) Por que a religião persiste entre os setores atrasados 
do proletariado urbano, entre amplas camadas semiproletariadas e entre a 
massa camponesa? Nos países capitalistas contemporâneos, essas raízes 
são, principalmente, sociais. A raiz mais profunda da religião em nossos 
tempos é a opressão social das massas trabalhadoras, sua aparente 
impotência total frente às forças cegas do capitalismo, que a cada dia, a cada 
hora, causa aos trabalhadores sofrimentos e martírios mil vezes mais 
dolorosos e selvagens que qualquer acontecimento extraordinário, como as 
guerras, os terremotos etc. (...) O partido do proletariado exige do Estado que 
declare a religião um assunto privado, não considerando, de modo algum, 
“assunto privado” a questão da luta contra o ópio do povo, da luta contra as 
superstições religiosas etc. Os oportunistas deturpam o assunto como se o 

partido social democrata considerasse a religião um assunto privado. 
(TOLEDO, 2017, p. 49).  
 

No quarto capítulo de “Gênero e Classe” Cecília Toledo (2017), trata do tema 

da família. Tomando como referência a obra de Engels, “A origem da Família, da 

Propriedade Privada e do Estado” (1884), aborda a questão da família desde as 

sociedades primitivas até o advento da sociedade industrial. Segundo a concepção 

materialista, o fator decisivo na história, em última instância, é a produção e a 

reprodução da vida imediata, e a ordem social em que os seres humanos vivem em 

determinado momento histórico está condicionada, por um lado, pelo grau de 

desenvolvimento do trabalho e, por outro, pela noção de família.  
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Seguindo Engels, Toledo (2017) afirma que as sociedades primitivas estavam 

geralmente baseadas em laços de parentesco. Essas sociedades, conhecidas como 

clãs, foram sendo gradualmente destruídas pelo choque entre classes recém-

formadas. Em seu lugar, surge uma nova sociedade, organizada em Estado, na qual 

o regime familiar é totalmente submetido às relações de propriedade. As análises de 

Toledo são importantes por conceber como o patriarcado ganha forma e assume o 

poder nas sociedades como as conhecemos. 

Entretanto, Toledo (2017) não resume sua abordagem de família apenas de 

Engels. Utiliza-se também do livro “O Direito Materno” (1861) de John Bachofen, onde 

este autor formula a tese de que a filiação, entre os povos primitivos, só podia ser 

estabelecida pela matrilinhagem e que a perda do direito materno ocorreu devido às 

concepções religiosas. Para Engels, esse foi o problema de Bachofen, atribuir a 

concepções religiosas, ao mais puro misticismo, as transformações históricas na 

situação social recíproca do homem e da mulher. Todavia, a que se entender que o 

passado longínquo é marcadamente mítico e cheio de referências mágicas.  

Toledo (2017) cita também o livro “Sistemas de Consanguinidade e Afinidade” 

(1871) de Lewis Morgan, que apresenta quanto as sociedades primitivas possuíam 

um sistema de parentesco comunal, baseado em matrimônios por grupos. Em 1877, 

Morgan publicou seu trabalho fundamental “A Sociedade Antiga”, mostrando que na 

época em que predominava o matrimônio por grupos, a sociedade tribal dividia-se em 

certo número de grupos de genes consanguíneos por linha materna.  

Tanto Bachofen como Morgan eram evolucionistas. No entanto, para Toledo 

(2017), suas pesquisas demonstram que as sociedades humanas viveram processos 

simultâneos e mutuamente complementares de autotransformação. 

Outra fonte da análise sobre o tema da Família que Toledo (2017) utiliza vem 

da pesquisadora norte-americana Evelyn Reed, autora do livro “A Evolução da Mulher: 

Do Clã Matriarcal à Família Patriarcal”. Nessa obra, Reed defende a tese de que os 

primeiros sistemas tribais e de clãs esteve baseado no parentesco materno, onde a 

mulher cumpria um papel dirigente, provando, assim, que nem sempre o homem teve 

a supremacia, e que o pater família da sociedade moderna é apenas uma variação do 

sistema familiar. Toledo (2017) afirma que tanto Reed quanto Bachofen, consideram 

essencial para a mulher a descoberta de que, na sociedade primordial, havia relações 

sexuais e sociais igualitárias que emanavam da caça, da coleta e da posse comunal 
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da propriedade. Todavia, à luz da teoria queer, pode-se pensar quanto era complexo 

esse sistema comunal e de que maneira a diferenciação não era garantia de exclusão, 

podendo cada membro ser percebido além de questões estritamente ligadas à 

procriação.  

Entretanto, Toledo enfatiza, que essas pesquisas não pretendem reivindicar 

um retorno ao passado, ao comunismo primitivo, mas apresentar que no comunismo 

primitivo, apesar da carência e da extrema dependência da natureza, a igualdade 

entre homens e mulheres era maior.  

Se pouca diferenciação havia nesse sistema comunal, é possível supor que a 

presença de pessoas intersexuais representasse mais uma variação no sistema de 

parentesco. Essa inferência é pensada a partir da hipótese levantada por Reed, que 

considera quanto era irrelevante determinar diferenças substanciais entre relações 

heterossexuais ou homossexuais. Inclusive, não se constatou na pesquisa de Reed 

que houvesse uma concepção fechada sobre a identidade homossexual, sendo que 

a mesma apareceu com o capitalismo e já como signo negativo, como uma ameaça à 

família nuclear.  

A imposição de tabus sexuais, como a homossexualidade e a proibição do 
incesto, foi reduzindo o âmbito familiar a partir do aumento da produtividade, 
do surgimento do excedente e da necessidade de garantir a defesa da 
propriedade privada. A descendência patrilinear, que substitui a matrilinear, 
se impôs com o matrimônio monogâmico e a família patriarcal. (TOLEDO, 
2017, p. 90). 

 

Para Toledo (2017), o primeiro efeito do poder exclusivo dos homens a partir 

da derrota do direito materno, foi que o homem tomou também as rédeas da casa, e 

a mulher foi humilhada e transformada em serva do homem, submetida a simples 

aparelho de reprodução.  

Isso se pode observar já na forma intermediária da família patriarcal que 
surgiu naquele momento, com a organização de certo número de indivíduos, 
livres e não livres, numa família submetida ao poder paterno. (...) O exemplo 
mais bem-acabado desse tipo de família teria existido entre os povos 
romanos. Famulus quer dizer escravo doméstico, e família é o conjunto de 
escravos pertencentes a um mesmo dono. A família era patrimonium e se 

transmitia por testamento. (TOLEDO, 2017, p. 90) 
 

Em “Formações Econômicas Pré-capitalistas”, Marx mostra que as famílias 

eram diversas e existiam de acordo com o tipo de relações de produção que havia. 

Em seus estágios iniciais, a família era expandida e tribal, com suas relações de 

parentesco também ampliadas. O processo histórico foi apartando o indivíduo de seus 
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utensílios de trabalho. Esse processo de individualização se expressou na forma de 

família tal qual se conhece na atualidade. Assim, o capitalismo acabou extinguindo o 

sistema de parentesco ampliado como unidade de produção, na qual a mulher ainda 

mantinha certa importância, porque coordenava a produção doméstica de alimentos, 

vestes e outros objetos necessários à sobrevivência. A indústria moderna absorveu e 

alargou essas competências.  

Continuando a reflexão sobre família, Toledo (2017) aborda a relação entre 

matriarcado e patriarcado, utilizando a abordagem de Evelyn Reed que reivindica as 

descobertas dos primeiros antropólogos de que o matriarcado não só existiu como 

permaneceu durante a maior parte da história humana, a era paleolítica. Cita ainda o 

livro “As Mães” de Robert Briffault, em que este autor afirma que o matriarcado foi a 

primeira forma de organização social existente, porque as mulheres não eram apenas 

procriadoras da nova vida, como também as principais produtoras de tudo o que era 

essencial para viver.  

Para Toledo (2017), tanto Briffault quanto Engels em sua obra “O trabalho na 

transformação do macaco em homem” (1876) chegam à conclusão de que é 

necessário reconhecer às mulheres o mérito de humanizar e socializar a espécie 

humana.  

Pessoalmente, acredito que havia pouca diferenciação na sociedade primitiva, 

sendo a diferenciação entre mulheres e homens e entre homossexuais e 

heterossexuais pouco evidente, a não ser pela gestação das mulheres. Um dado 

relevante para essa hipótese é a suposição, baseada nos rituais tribais recentes, que 

envolve a figura do xamã. Esse precursor dos sacerdotes e sacerdotisas e dos 

religiosos modernos, possuía como uma de suas funções mágicas a combinação dos 

dois sexos, o que permite supor que a intersexualidade não era de todo estranha e 

que possuía, provavelmente, uma função primordial nas sociedades primitivas.  

Uma visão perspectiva permite também supor o abandono ritual da 

ambiguidade xamânica, da mesma forma que a sociedade vai abandonando as 

práticas homossexuais, condenando a homossexualidade e silenciando sobre a 

intersexualidade.  

Toledo (2017) citando Reed, lembra que o questionamento do tabu sexual do 

incesto - defendido por Freud entre outros – foi fechando o círculo familiar a tal ponto 

que deu origem à família monogâmica. Não é à toa que a história de Édipo Rei tem 
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sido um marco na dramaturgia, ecoando mesmo na Oréstia de Ésquilo, no Hamlet de 

Shakespeare, no filme Psicose de Alfred Hitchcock, na novela brasileira Mandala de 

Dias Gomes e na série Bates Motel do Canal Universal.  

Repensando o tema da evolução da forma da família em termos históricos 

abrangentes, Toledo (2017) afirma que “o sistema classificatório de parentesco social 

precedeu o sistema de parentesco familiar, da mesma forma que o clã precedeu a 

família na história”. Assim, permite-se concluir que a poligamia precedeu à 

monogamia e que o politeísmo também precedeu o monoteísmo. Todavia é 

necessário manter em mente a complexidade desses questionamentos, levando 

fatores como gênero, raça e classe como categorias de análise que dinamizam as 

sociedades, diferenciando-as em grupos de dominantes privilegiados e grupos de 

dominados oprimidos.  

Concluindo sobre o tema do matriarcado, Toledo (2017) enfatiza que o 

surgimento da sociedade pode sim ser atribuído às mulheres, tendo em vista que as 

mesmas, grávidas ou com filhos pequenos, fundaram a agricultura, dando assim o 

pontapé inicial na origem do povoado e da ideia propriedade.  

O materialismo histórico procura demonstrar que as relações humanas, entre 

elas, claro, as diversas formas de família, surgiram e se transformaram de acordo com 

as relações de produção dominantes. Logo, isso nos leva a concluir que, se distintas 

relações de produção conviveram na história da humanidade, as diferentes formas de 

relações humanas também, porque, em ultima instancia, refletem as condições 

materiais de vida. 

Depois de refletir sobre o surgimento da família, Toledo (2017) passa a 

argumentar sobre o papel desta no seio do capitalismo. De início, sustenta que 

sistema de produção capitalista abalou seriamente a ideia de patriarcado, já que aos 

poucos foi transferido para o próprio mercado a para a indústria os poderes 

anteriormente atribuídos ao pai. Agora, quem comandava a vida de toda a família não 

era mais o senhor que havia em casa, mas o proprietário do capital e das fábricas. 

Quando mulheres e crianças foram trabalhar nas fábricas, essa transferência do pai 

ao patrão tornou-se mais evidente.  Para Toledo (2017), esse fato demonstra que 

diferenças físicas que por ventura existiam entre homens e mulheres foram superadas 

pela técnica quando se tratou de explorar a mão de obra. A máquina das fabricas 

permitiu uma grande revolução, igualando mulheres e crianças aos homens. Porém 
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não destruiu em definitivo a instituição familiar, mas transformou-a e colocou-a sob 

sua jurisprudência.  

Em seguida, Toledo (2017) passa a discorrer sobre a vida da família como 

pilar da sociedade. Afirma que é uma tendência geral entre as correntes feministas é 

identificar a família como parte estruturante da sociedade e não apenas como uma 

instituição a mais. Indica que para o feminismo, a família significa: 

manifestação da estrutura econômica, do modo de produção vigente e do 
desenvolvimento das forças produtivas. (...) A família está em constante 
movimento e pode existir ou não sem que o sistema capitalista desapareça 
ou sofra abalos importantes. (TOLEDO, 2017, p. 97).   
 

Afirma que o liberalismo, fase desdobrada do capitalismo, vê a família como 

forma de reduzir o poder do Estado e incrementar o poder do indivíduo. Cita Carole 

Pateman, sustentando a ideia de que a família surgiu como parte da estrutura básica 

da sociedade.  

Com o advento da indústria em grande escala, as famílias amplas foram 
desaparecendo, porque suas funções produtivas forma transferidas para as 
fábricas, e as famílias reduzidas a unidades de consumo. No entanto, a 
família continuaria mantendo seu lugar como pilar básico da sociedade, 
sobretudo como espaço privado de opressão da mulher. (TOLEDO, 2017, p. 
99).   
 

Toledo (2017) atenta para o fato que Pateman omite o quanto o liberalismo é 

a teoria básica da sociedade burguesa e que a separação entre privado e público 

serve aos interesses do capitalismo para manter a propriedade privada fora do 

alcance do espaço público, ou seja, do proletariado. Mesmo que a família seja 

considerada a célula da sociedade capitalista, há um conflito básico, pois, geralmente 

a instituição familiar assenta-se em vínculos naturais de sentimento e 

consanguinidade, o que destoa do panorama da esfera pública, assentado em 

critérios de êxito, propriedade, interesses, critérios liberais aplicáveis quase que 

unicamente aos homens na qualidade de indivíduos, daí surgindo a noção de 

liberalismo. Na história do Brasil recente a palavra meritocracia foi extensamente 

divulgada diante da reação negativa de setores do liberalismo brasileiro às políticas 

públicas implementadas pelo governo federal durante os anos de 2013 a meados de 

2016. Frase típica dessa reação foi a famosa “Não dar o peixe, mas ensinar a pescar”. 

Cecília Toledo (2017) chama a atenção para o fato das feministas liberais 

afirmarem que a vida doméstica é privada por definição, mas inter-relacionada com a 

esfera pública, sendo essa afirmação expressa no axioma do feminismo, “o pessoal é 

político”.  Essa bandeira clássica do ativismo feminista representa uma síntese dessa 
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posição, ressaltando que as circunstancias pessoais são estruturadas por fatores 

políticos e públicos, pelas leis e pelo Estado.  

Dizer que uma esfera influencia a outra não resolve o problema central da 
teoria feminista segundo a qual a vida doméstica (a família) é o coração da 
sociedade civil, e o Estado, com suas políticas públicas, mantem seu poder e 
controla as famílias. Essa ideia contém uma contradição evidente, porque, se 
aceitarmos que a família é o coração da sociedade civil, deveríamos afirmar, 
então, que a mulher tem um papel central nela, o que, obviamente, não 
ocorre. (TOLEDO, 2017, p. 100).   
 

Então, após essa discussão sobre o público e o privado, Toledo resolve 

abordar o conceito de família, recorrendo mais uma vez a Marx e Engels. Em “A 

Ideologia Alemã”, os autores criticaram o conceito de família que a burguesia buscou 

impor como ideia dominante ao proletariado.  

A forma distorcida com a qual a beata e hipócrita ideologia do burguês 
proclama seus interesses próprios e específicos como interesses gerais é 
aceita pela fé capaz de mover montanhas como fundamento real, profano, do 
mundo burguês. (...) Se todos os burgueses, em massa e ao mesmo tempo, 
burlassem as instituições da burguesia, deixariam de ser burgueses, atitude 
que eles, naturalmente, não pensam em adotar e que, de modo algum, 
depende de sua vontade. O burguês mulherengo burla o matrimônio e cai 
secretamente no adultério; o comerciante burla a instituição da propriedade 
ao despojar de seus bens a outros por meio da especulação, a bancarrota 
etc.; o jovem burguês se torna independente de sua família assim que pode, 
declarando praticamente abolida a família em relação à sua pessoa; mas o 
matrimonio, a propriedade, a família se mantêm incólumes, pois são, 
praticamente, os fundamentos sobre os quais a burguesia criou o seu poder, 
por ser, em sua forma burguesa, as condições que fazem do burguês um 
burguês, exatamente o mesmo em que a Lei, constantemente burlada, faz do 
judeu religioso um judeu religioso. Essa atitude do burguês diante de suas 
condições de existência reveste-se de uma de suas formas gerais na 
moralidade burguesa. (TOLEDO, 2017, p. 102).   
 

Na citação acima, Toledo (2017) identifica como Marx e Engels atacaram a 

hipocrisia e o embuste da campanha burguesa a favor da família como célula basilar 

da sociedade, onde a humanidade encontraria uma fonte de prazer e felicidades. 

Toledo é incisiva ao afirmar que a família inteiramente desenvolvida só existe para a 

burguesia, sendo a família proletária praticamente inexistente, pois é decomposta. “A 

destruição da família proletária e a prostituição pública das mulheres são contrapartida 

da preservação da família e da moral burguesas”.  

Um efeito obvio dessa falsidade é apontado por Cecília Toledo (2017) quando 

considera a íntima ligação entre a família monogâmica e a prostituição situadas na 

sociedade burguesa. Segundo Marx: 

A prostituição nada mais é do que uma expressão especial da prostituição 
geral do operário, e como a prostituição é uma relação na qual não entra só 
o prostituído, mas também o prostituidor (cuja infâmia é ainda maior), também 
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o capitalista entra nessa categoria. (MARX, K. Propriedade privada e 
comunismo in: Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Terceiro Manuscrito.) 
 

Para Toledo (2017), nesse modelo de família, se existe algum pilar básico, 

esse pilar é a mulher, sobre quem se equilibra toda a estrutura familiar e sobre quem 

recai todo o peso dessa instituição imaginada e ideologicamente blindada pela 

burguesia como classe social interessada apenas e tão somente em garantir seus 

lucros e preservar sua herança.  

Penso que a forte reação religiosa para que casais homossexuais constituam 

família deva-se exatamente por fragmentar essa noção basilar da família tradicional 

que tanto serviu de suporte aos interesses do capitalismo. Por isso, quando o sistema 

capitalista se reveste em neo-liberalismo, concessões são feitas aos casais 

homossexuais. Ainda assim, é oportuno pensar no lugar que um intersexo teria nesse 

rearranjo da concepção de família. Um de meus entrevistados, com idade de 34 anos, 

publicou em uma rede social que ainda é virgem. O desabafo, que intentava chamar 

a atenção às dificuldades que intersexuais encontram em desenvolverem uma vida 

sexual, deu margem a todo tipo de assédio por parte de alguns homens interessados 

em deflorá-lo. Se a questão da sexualidade é melindrosa, pensar na dificuldade que 

intersexuais encontram para constituírem uma família encontra caminhos que foram 

abertos pela luta de pessoas homossexuais.  Emblemática nesse sentido é a posição 

de casais transgêneros. Em 12 de agosto de 2014, foi publicado pela revista eletrônica 

Gadoo, o caso de um casal transgênero que chamou a atenção do mundo e acendeu 

o debate sobre qual a composição de família. Transcrevo a matéria:  

Um casal transgênero está se preparando para contar a seus filhos, quando 
eles forem mais velhos, que na verdade o pai foi quem deu à luz a eles, já 
que a mãe na verdade é o pai. (...) A história confusa de Bianca e Nick Bowser 
se dá porque o casal feliz que vive em Kentucky, com seus dois filhos 
pequenos, mudou de sexo durante a vida. (...) Nick, 27 anos, nasceu uma 
menina, chamada Nicole, mas nos últimos sete anos viveu como um homem. 
Bianca, de 32 anos, nasceu um garoto chamado Jason, e passou a viver 
como uma mulher há 11 anos. Casal transgênero se casou e teve filhos 
normalmente, já que ambos possuem órgãos genitais originais. Agora se 
preparam para contarem aos filhos sobre suas diferenças. (...) O casal ainda 
tem seus órgãos genitais originais porque eles não puderam pagar por uma 
cirurgia reconstrutiva. O custo de mudança de homem para mulher pode 
variar de 15 mil a 60 mil reais, quanto o contrário pode passar da casa dos 
120 mil. Casal transgênero se casou e teve filhos normalmente, já que ambos 
possuem órgãos genitais originais. Agora se preparam para contarem aos 
filhos sobre suas diferenças. (...) Os pais insistem que seus filhos, Kai, agora 
com três anos, e Pax, com quase um, vão ficar bem após saberem o fato. 
Eles dizem que a educação amorosa e compreensiva de um para com o 
outro, é completamente norma. O casal, que se uniu em uma cerimônia 
tranquila em novembro de 2011, diz que não vai ter mais filhos. ‘É cansativo”, 
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disse Bianca, que ainda trabalha como artista, enquanto Nick é um 

gerenciador de bar. “Mas nós amamos criar os filhos.83 

 

                      

Figura 13 - Foto de casal trangênero - 

http://www.oestemania.net/site.php?pg=desc_noticia&id=11783&nome=Casal-transgenero-se-

prepara-para-contar-aos-filhos-que-pai-foi-quem-deu-a-luz-a-eles. 

 

Na sequência da matéria, internautas comentam o caso da família de Nick e 

Bianca. A maioria dos comentários achou a “história linda”, afirmando que “o 

importante é ser feliz”, “Só cabe à DEUS julgar, simples. Cabe a nós aceitar e 

respeitar”. Entretanto, há notas de claro repúdio, como: “tá mesmo no fim do mundo”; 

“Misericórdia!!! Quem vai prestar contas das vidas terrena”; “crendeuspai!!!!!!!!!!! ainda 

bem que vou estar fora daqui quando tudo isso crescer e ficar ainda mais inexplicável 

do que já esta, afff. Deus perdoe esses pais que não ensinaram o que está na bíblia,  

isso é abominável!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sejam eles de qual religião for se é que essas criaturas 

tiveram pais ou religião algum dia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!O fim está próximo, só esses não 

veem isso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Estão condenados ao fogo do inferno”.; “Falta de Jesus!”; “Isto 

é falta de Deus, leia a bíblia e verá que não é isso que Deus quer de nós”. 

Atento para essa questão, pois há uma recomposição na sociedade neoliberal 

da noção de família, mesmo que isso ocorra à margem da substancial força e 

presença da família heteronormativa tradicional na sociedade ocidental. O caso de 

                                                           
83 http://www.gadoo.com.br/noticias/casal-transgenero-se-prepara-para-contar-aos-filhos-que-pai-foi-
quem-deu-luz-eles/.  Acessado em 03 junho de 2017 

http://www.oestemania.net/site.php?pg=desc_noticia&id=11783&nome=Casal-transgenero-se-prepara-para-contar-aos-filhos-que-pai-foi-quem-deu-a-luz-a-eles
http://www.oestemania.net/site.php?pg=desc_noticia&id=11783&nome=Casal-transgenero-se-prepara-para-contar-aos-filhos-que-pai-foi-quem-deu-a-luz-a-eles
http://www.gadoo.com.br/noticias/casal-transgenero-se-prepara-para-contar-aos-filhos-que-pai-foi-quem-deu-luz-eles/
http://www.gadoo.com.br/noticias/casal-transgenero-se-prepara-para-contar-aos-filhos-que-pai-foi-quem-deu-luz-eles/
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Nick e Bianca demonstra que a força da instituição família, sua ressignificação, é 

característica da própria revisão capitalista neoliberal. Todavia, Toledo (2017) fala da 

destruição da família pensando por outra lógica.  

O capitalismo já nasceu dando a família operária um papel diferente da 
família burguesa. Era uma família para explorada e destruída, cuja função era 
fornecer mão de obra barata para a indústria, já que, ao lançar no mercado 
de trabalho todos os seus membros, distribui entre eles o valor da força do 
trabalho de seu chefe, deprecia a força de trabalho do indivíduo (...). O 
advento do capitalismo, portanto, significa a destruição da antiga família. (...) 
Muitas mulheres migraram do campo para a cidade, fugindo da miséria. 
Muitas não encontrando emprego digno, trabalharam como domésticas, 

vendedoras ambulantes e prostitutas. (TOLEDO, 2017, p. 106). 
 

Ou seja, Toledo denuncia que a destruição da família é um fenômeno que 

incide sobre a família operaria, e que essa dissolução é algo que vem se efetivando 

não pelos socialistas, mas pelo capitalismo. Para Toledo,  

O capitalismo surgiu condenando à morte o sistema familiar de artesãos e 
camponeses medievais e incorporando a mulher à produção nas fábricas. 
Quando o capitalismo se impôs como modo de produção, o desenvolvimento 
pleno da família em sua forma patriarcal e como unidade produtiva já havia 
ocorrido durante o feudalismo”. (...) O capitalismo precisa manter um exército 
industrial de reserva, do qual as mulheres são parte fundamental. Nos 
períodos de desemprego, os capitalistas aproveitam para demitir primeiro as 
mulheres como forma de dissimular o problema. Elas são enviadas 
novamente à casa e, aproveitando-as nas tarefas domésticas, podem reduzir 
gastos sociais. (...) Para a classe trabalhadora, a exploração produz uma 
miséria dolorosa, desemprego crônico e estrutural, analfabetismo. Ausência 
de perspectiva de futuro para jovens, níveis alarmantes de prostituição e 
violência contra as mulheres. (...) A necessidade da defesa das condições de 
vida da família proletária (moradia, saúde, educação), portanto, se dá nos 
marcos do capitalismo. Trata-se de defender jovens, mulheres e homens que 
vivem em família contra os ataques que sofrem diariamente por parte da 
exploração capitalista-imperialista. Não se trata de defender o modelo de 
família imposta pela ideologia burguesa, e muito menos, a família enquanto 
instituição. (TOLEDO, 2017, p. 111/112). 

 

Após essas considerações, Toledo (201&) aborda o tema da família na 

revolução e na restauração russa, afirmando o que aconteceu na URSS com a 

Revolução de Outubro de 1917 e, posteriormente, o retrocesso advindo com o período 

stalinista e a restauração do capitalismo como algo muito importante para entender a 

questão da família. A revolução trouxe igualdade jurídica entre homens e mulheres, o 

aborto e o divórcio foram legalizados.  

Dessa forma, a família não foi abolida, mas começou a ser substituída por  
novas alternativas e experiências pessoais sem o peso da dependência 
financeira. Os serviços domésticos começaram a ser coletivizados e o 
desaparecimento do modelo de família patriarcal não significava supressão 
de relações afetivas, mas justamente o contrário: a liberação desta relação 
de sua hipocrisia e dependência material”. (...) Sob o Estado operário, a nova 
sociedade soviética estava em processo de construção dessas relações e de 
implantação dos serviços públicos destinados a substituir as tarefas 
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domesticas e liberar a mulher dessa carga. (...) Esse processo não pode 
avançar não apenas por causa da guerra civil, que afundou o país na fome, 
nem apenas pelo advento da política stalinista. (TOLEDO, 2017, p. 113). 

 

No quinto capítulo de seu livro, Cecília Toledo (2017) aborda diretamente o 

feminismo e o marxismo. Afirma que a palavra feminismo generalizou-se, sobretudo 

após os anos de 1960, como uma teoria sobre a mulher.  

Todas as pessoas que defendiam os direitos das mulheres, principalmente 
dentro das universidades, eram denominadas feministas. O termo possuía 
um viés de esquerda, dando a ideia de que as feministas eram também 
socialistas. Quem não se localizava nesse campo era considerado machista. 
Surgiram vários adjetivos para a palavra feminista: marxista, socialista, 
revolucionária, classista. As mulheres de direita nunca se denominaram 
feministas de direita, mas simplesmente feministas. Enfim, o termo ficou 
marcado como um terreno das mulheres. (TOLEDO, 2017, p. 129). 
 

No entanto, para Toledo (2017), marxismo e feminismo não são apenas duas 

concepções de mundo diferentes. São opostas. A autora defende que o feminismo é 

uma teoria que trata de referendar o ‘ser mulher’. Para isso precisa se assentar nas 

disparidades entre os sexos. Para o marxismo, as diferenças centrais que existem 

entre os seres humanos sejam homens, sejam mulheres, são as desigualdades de 

classe e não de sexo. A distinção entre os sexos é uma das várias desigualdades 

existentes e alimentadas pelo modo de produção capitalista e, para suplantar esse 

sistema econômico e as disparidades que ele gera, é necessário recusar o feminismo, 

buscando justamente as igualdades entre homens e mulheres da classe trabalhadora 

para que possam, juntamente, salvar a humanidade desse sistema.  

Entretanto, para Toledo (2017), a questão crucial que separa o feminismo do 

marxismo é que o feminismo acredita que a emancipação das mulheres é possível 

dentro do capitalismo. Daí sua luta restringir-se a reformas dentro do sistema sem 

defender a sua destruição e a revolução socialista. Por outro lado, cita que o 

feminismo acusa o marxismo e o socialismo de preocuparem-se apenas com a 

questão econômica, abreviando tudo a um problema de classe social. Nota de rodapé: 

Exemplo é a feminista Juliet Mitchell, destacada feminista inglesa. 

Finalmente, Toledo (2017) resolve abordar “os chamados estudos de gênero”. 

De início a autora apresenta os diversos sentidos da palavra gênero em nosso idioma 

e nos demais idiomas no Ocidente. Em todos eles a palavra indica ‘tipos’. Sua origem 

vem do termo latim genus e significa “classe cuja extensão se divide em outras 

classes, as quais, em relação à primeira, são chamadas espécies. Conjunto de 

espécies que apresentam certo número de caracteres comuns estabelecidos por 
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convenção: maneira, moda, estilo. Gênero humano é a espécie humana, a 

humanidade, em contraposição ao restante da natureza’ (Dicionário Aurélio). 

Salienta, contudo, que no Brasil, em relação aos sexos, a palavra vem, 

principalmente da língua inglesa, gender, servindo especialmente para ressaltar a 

condição física e/ou social do ser macho ou fêmea, identificando divisões gramaticais 

entre masculino, feminino e neutro. Nessa definição o termo serve para indicar tudo 

que é diferente.  

Voltando a Marx, em seus “Manuscritos Econômicos e Filosóficos” (1844), 

Toledo (2017) lembra que o autor de O Capital usa o termo gênero para constituir 

aquilo que é geral, aquilo que se pode generalizar porque é comum a todos. Marx 

considera: 

O homem é um ser genérico não só na medida em que teórica e praticamente 
faz do gênero, tanto do seu próprio quanto do das demais coisas, o seu 
objeto, mas também – e isto é apenas outra expressão para a mesma coisa 
– na medida em que se relaciona consigo mesmo como com o gênero vivo, 
presente, na medida em que se relaciona consigo mesmo como com um ser 
universal e, por, isso, livre. (TOLEDO, 2017, p. 133). 
 

Seguindo o raciocínio de Marx, Toledo (2017) enfatiza que o termo gênero 

refere-se, portanto, à universalidade do humano (a autora utiliza o termo homem para 

generalizar a espécie humana – nota de rodapé) e não à uma sua particularidade. Na 

prática, isso significa que o homem faz da natureza inteira o seu corpo.  

O homem vive da natureza, e a natureza é o seu corpo. O homem vai se 
diferenciando da natureza (da qual jamais se separa porque é parte da 
natureza) conforme avança o processo histórico e cultural. (...) No homem 
convivem o ser genérico e o ser histórico. (TOLEDO, 2017, p. 133). 
 

Portanto, para Toledo (2017), a elaboração feita pelas feministas sobre o 

conceito de gênero nada tem a ver com o marxismo. Segundo a concepção feminista, 

o gênero seria justamente a construção cultural, o que diferencia homens e mulheres, 

e não o que permite igualdade. Toledo denuncia que: 

O surgimento dos chamados estudos de gênero foi fruto justamente da 
despolitização e da perda do caráter de classe da luta das mulheres, ocorrida 
depois das grandes mobilizações de mulheres nos anos 1960 e 1970. Os 
debates feministas se transferiram das ruas para as universidades (...) e 
perdeu o que tinha de mais progressivo: o método de luta, as manifestações 

massivas, a mobilização, que envolvia outros setores da sociedade. 
(TOLEDO, 2017, p. 134). 
 

Toledo percebe que esse deslocamento se deu entre mulheres da classe 

média e intelectuais, desviando-se das trabalhadoras. Muita literatura foi produzida 

sobre os estudos de gênero em países imperialistas e, de fato, conseguiu ampliar os 
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espaços da mulher nessas sociedades. É importante ressaltar que Cecília Toledo, 

assim como Angela Davis, pensam que essas sociedades, imperialistas que são, 

baseiam-se na exploração econômica de países da África, Ásia e América Latina e 

que o resultado dessa exploração é a extrema opressão sofrida pelas mulheres 

nesses três continentes, onde a violência expressa-se em altos índices de estupro e 

feminicídio.  

Os estudos históricos já haviam comprovadamente à exaustão a falácia da 
concepção, defendida especialmente pelas religiões, de que a mulher é mais 
frágil que o homem e, por isso, é mais oprimida; e que essa fragilidade advém 
de sua natureza biológica. As mais importantes sociólogas feministas dos 
anos de 1960 e 1970 tratavam de demonstrar o erro do determinismo 
biológico. (TOLEDO, 2017, p. 134/35). 
 

Citando Simone de Beauvoir e Heleieth Saffioti, Cecília Toledo (2017) 

considera que o principal objetivo dessas intelectuais era justamente escapar do 

determinismo biológico e sexista, mostrando que a opressão da mulher não advém da 

divisão sexual e não é culpa da natureza, mas da história e da cultura, devendo, 

portanto, ser transformada. Considera ainda que esse foi um avanço fenomenal, 

sobretudo para incentivar e valorizar a batalha das mulheres por sua emancipação.  

Todavia, denuncia Toledo (2017), ao invés do feminismo avançar rumo a uma 

concepção marxista, desviou-se aos chamados estudos de gênero.  

É muito significativo o fato de que os estudos da mulher tenham surgido como 
cadeira acadêmica justamente nos países mais ricos, onde as necessidades 
econômicas básicas da maioria das mulheres estariam já resolvidas e os 
conflitos, então passariam para o âmbito cultural e social na tentativa de 
erguer e recriar um conjunto de preceitos alternativos ao sentido hegemônico 
comum. Toledo critica: “O objetivo, portanto, não era mudar o sistema 
capitalista, mas sim, ampliar os espaços da mulher dentro das instituições da 
democracia burguesa e do Estado. (TOLEDO, 2017, p. 135). 
 

Toledo (2017) denuncia a pesquisadora Maria de Jesús Izquierdo, afirmando 

que esta feminista espanhola: 

(...) chega ao ponto de reconstruir a história da humanidade. (...) Ela fala em 
‘gêneros sociais’, uma terminologia que insinua uma gênese para a 
sociedade capitalista diferente da que se conhece até hoje. A constituição 
social se faz em torno dos gêneros e não em torno das classes sociais como 
define o marxismo.  (TOLEDO, 2017, p. 137). 
 

Cecília Toledo (2017) menciona que a maioria das defensoras da abordagem 

de gênero reconhece a seriedade de fatores como etnia, raça e classe social. 

Entretanto, aponta que sua crítica é inconsistente por considerar que o fator básico da 

opressão da mulher é o patriarcado. 

(...) o domínio dos homens sobre as mulheres, controlando seus corpos, sua 
sexualidade e seus processos reprodutivos. Daí as feministas radicais 
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consideram que a opressão das mulheres não pode ser erradicada com mera 
reforma nas leis ou fazendo com que homens e mulheres compartilhem 
funções e responsabilidades na sociedade. Seria preciso haver uma 
‘reconstrução radical’ da sexualidade para que não mais se atribua à mulher 
o papel de sexo frágil, acabando com a maternidade forçada, a escravidão 
sexual, o assédio e a pornografia. (TOLEDO, 2017, p. 139). 

 

Ou seja: “Tanto as correntes liberais quanto as radicais veem o problema da 

mulher como um problema de gênero, ou seja, um problema advindo de uma 

construção social injusta entre homens e mulheres. Seria, portanto um problema de 

educação”.84 

Todavia, Toledo considera que mesmo que algumas importantes correntes 

feministas preconizem o chamado autonomismo, suscitando um espaço para 

aumentar o nível de consciência das mulheres, para que estas possam exigir seus 

direitos, ganhando maior espaço na sociedade, independentemente de sua classe 

social.  

É uma ideia que pressupõe a possibilidade de resolução do problema da 
mulher sem que se resolva o problema estrutural do capitalismo (...) Segundo 
a concepção feminista, o que estrutura a sociedade são os gêneros, o papel 
atribuído ao feminino e ao masculino. Logo, o que para o feminismo é a causa 
de todos os problemas – a construção cultural e simbólica dos gêneros – para 
o marxismo, é a consequência de um modo de produção assentado na 
desigualdade e na exploração. (TOLEDO, 2017, p. 139/40). 

 
Seguindo sobre qual a função do feminismo na pós-modernidade, Toledo 

(2017) aponta que a condição do mundo na atualidade, especialmente nos setores 

mais oprimidos, como as mulheres trabalhadoras e pobres, está inserida em um 

contexto assombrado pela guerra, não apenas as guerras tradicionais, com misseis e 

bombardeios, mas ainda uma guerra diária e obscura, onde milhares de mulheres 

morrem por estupro, facadas e ataques de várias naturezas.  

Outras milhares morrem nas filas dos hospitais públicos, ao abandono. 
Outras por abortos mal feitos. Mas esses horrores não parecem assustar as 
novas teóricas do feminismo, e as inúmeras conclusões que surgem do 
âmbito acadêmico se empenham em enquadrar as saídas dentro dos marcos 
do sistema vigente e evitar que adquiram um caráter revolucionário. Parecem 
falar de uma mulher inexistente, abstrata e sem qualquer conexão com o 
mundo real. (TOLEDO, 2017, p. 141). 
 

Toledo denuncia a conclusão a que chegaram as feministas teóricas dos 

estudos de gênero, acreditando que tudo não passa de um problema cultural, sendo, 

portanto, passageiro.  

Para responder às posições essencialistas, criadas e sustentadas pela 
religião e pela cultura burguesa, o feminismo construiu a teoria de que a 

                                                           
84 TOLEDO, 2017, p. 139. 
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opressão das mulheres é um problema cultural, é a desigualdade com que se 
define na sociedade o que é feminino e o que é masculino. Essa visão ficou 
conhecida como gênero. (TOLEDO, 2017, p. 142). 
 

Toledo (2017) teme o abandono por parte de feministas acadêmicas e de 

classe média, do método de análise do materialismo histórico. Acredita que essas 

feministas não conseguiram dar uma réplica convincente ao problema da violência 

sofrida pelas mulheres trabalhadoras e pobres, ocultando o fato de que a visão 

essencialista se mantém graças à divisão da sociedade em classes e da crescente 

miséria das massas.   

Toledo afirma de modo crítico, que as feministas trocaram a questão biológica, 

a diferença sexual entre homens e mulheres como causa da opressão das mulheres, 

pela questão cultural ou de gênero, cuja teoria baseia-se na interpretação que a 

desigualdade entre os sexos advém de símbolos e representações. Toledo (2017) 

combate, portanto, a versão feminista que concebe a divisão cultural entre masculino 

e feminino como substituta da teoria marxista de divisão da sociedade em classes, 

acreditando que o marxismo é mais abrangente, sobretudo por responder às questões 

sobre o grande índice de exploração e violência sobre as mulheres das classes 

populares. Considera que o gênero seja um elemento modelador das individualidades, 

e sem base teórica suficiente para responder às contradições entre ricos e pobres, 

burgueses ou proletários, o que consequentemente ressoa sobre as mulheres de 

modo geral e nas mulheres empobrecidas de modo particular.   

Cecília Toledo (2017) é incisiva ao afirmar que a base do feminismo é o 

liberalismo e que, apesar de intitularem-se com termos distintos – feministas radicais, 

feministas marxistas, feministas liberais – todas as feministas da atualidade têm a 

mesma raiz comum. Cita Carole Pateman, para quem a relação entre liberalismo e 

feminismo é sumamente estreita. Denominando-as de doutrinas, Toledo (2017) 

aponta que suas raízes são encontradas na esteira do individualismo como teoria 

geral da vida social, afirmando que para Paterman o patriarcalismo e o liberalismo são 

ideologias antagônicas porque, enquanto o primeiro assenta-se em relações 

hierárquicas de subordinação, portanto, naturais, o segundo assenta-se no 

individualismo e no igualitarismo, ideias convencionais.  

Por isso, ela considera o feminismo, a culminação da revolução burguesa 
liberal, como extensão dos princípios e direitos democráticos às mulheres. 
Em outras palavras, o feminismo é uma tentativa de universalizar o 
liberalismo. (TOLEDO, 2017, p. 145). 
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Toledo também alerta que a dicotomia entre público e privado, categorias 

centrais do liberalismo, é repudiada pelas feministas liberais, que veem nessa 

concepção o caráter patriarcal do liberalismo. Enfim, Cecília Toledo (2017) indica que 

para as feministas, essa dicotomia esconde a submissão das mulheres aos homens 

dentro de uma ordem visivelmente igualitária, universal e individualista. “Em outras 

palavras, a teoria liberal apresenta a separação entre público e o privado como se 

fosse aplicável a todos os indivíduos”. E por isso, a crítica de Paterman à democracia 

liberal por esta ter excluído, durante tanto tempo, as mulheres do direito ao voto, além 

de manter a desigualdade política entre as próprias mulheres, o que fica bem evidente 

na abordagem que Angela Davis (2016) faz do feminismo norte-americano.  

Toledo (2017) aponta que a maior crítica que fazem as feministas à 

democracia liberal é que esta dificulta a abordagem do problema das mulheres, pelo 

simples motivo do quanto esse sistema remete sempre à individualidade como 

unidade básica da vida política, o que tem impede analisar cuidadosamente a 

possibilidade de outorgar maior poder aos grupos desfavorecidos. Segundo Anne 

Phillips “Essa talvez seja a diferença mais importante entre as perspectivas do 

feminismo e da democracia liberal”. 

Ao abordar o terceiro milênio, Toledo considera que houve algum avanço no 

feminismo, sobretudo na criação de novos conceitos e de uma nova terminologia para 

os problemas das mulheres, sem deixar de comentar ironicamente que o termo da 

moda passou a ser desconstrução.  Nessa linha cita a filósofa pós-estruturalista norte-

americana Judith Butler, questionando que o impacto da teoria de Butler foi proclamar 

a insuficiência do termo mulher como categoria de análise.  

 Afirma que Butler questiona tudo, inclusive o conceito mais caro às feministas 

da atualidade, o gênero, discutindo, inclusive, a validade do conceito de sexo e 

duvidando se é correto falar que alguém é homem ou mulher. Em suma, Toledo (2017) 

diz que para Judith Butler tudo não passa de discurso, de construção cultural ou 

ideológica.  

Para compreender a teoria de Butler, Toledo (2017) cita sua formação pós-

estruturalista derivada do método estruturalista, cuja principal característica é adotar 

como objeto de estudo um sistema, isto é, as relações mútuas entre um conjunto de 

fatos e determinados fatos isolados. Toledo reafirma que daí deriva a posição de 

Butler de questionar constantemente todas as categorias, classificando tudo o que 
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existe como um conceitos, discursos e representações construídos histórica e 

culturalmente. Em outras palavras, tudo está em um plano abstrato.  

O ponto de partida de Butler é criticar a essência da teoria feminista baseada 

na pressuposição da existência de uma categoria definitiva de análise: as mulheres, 

sujeito por excelência do feminismo.  

Toledo (2017) continua:  

Ao colocar em dúvida a própria categoria das mulheres e, por consequência 
lógica, também a dos homens, o passo seguinte de Butler só pode ser o de 
colocar em dúvida a existência dos sexos. Por isso, em seu livro, a palavra 
mulher sempre aparece entre aspas porque para Butler, elas não existem 
enquanto tal, como um corpo físico determinado, mas apenas como um 
discurso, como uma representação e, em geral, uma representação feita pelo 
poder instituído, jurídico e político. (TOLEDO, 2017, p. 151). 
 

A celeuma instala-se quando os pós-estruturalistas questionam a noção de 

história real, colocando em xeque o método tão caro ao marxismo, o processo 

histórico.  “Em outras palavras, a história seria uma questão ideológica e abstrata, no 

que foram muito criticados pelos historiadores marxistas”.  

Toledo (2017), como marxista convicta, desconsidera a abordagem de Butler, 

sobretudo por esta contestar o caráter imutável do sexo, afirmando que o sexo é tão 

culturalmente construído quanto o próprio gênero, sendo qualquer distinção entre 

sexo e gênero definitivamente nenhuma.  

As pessoas seriam, então, somente gênero e, portanto, somente construção 

ideológica. Todavia, lembra Toledo (2017), Butler considera impróprio supor que os 

gêneros também devam permanecer na binariedade, resumindo-se a dois, “É 

impossível determinar o que somos, porque depende da consciência de cada um a 

cada um é o que quiser ser”, contesta Toledo. Acredito que seja pertinente lembrar 

quanto a teoria queer e a bandeira LGBT possa contribuir para essa reflexão, e que a 

luta por direitos civis tanto dos feminismos quanto da comunidade LGBT - que cada 

vez mais se amplia, sendo também citada como LGBTQIA +, – não impede alianças 

com outros setores oprimidos como os trabalhadores e trabalhadoras vítimas de 

exploração econômica, sobretudo as vítimas de trabalho escravo.  

Engels resume a verdadeira concepção materialista das coisas: “não é a 

natureza e o mundo dos homens que se regem pelos princípios (ideias), mas esses é 

que só têm razão de ser quando coincidem com a natureza e com a história”. Isso 

significa que partimos de um mundo físico, real e material, que dá ou não razão aos 

homens.  
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Para Toledo (2017), Chantal Mouffe é outra feminista que “segue o caminho 

do vale tudo”. Partindo de Heidegger e Wittgenstein, ela critica a ideia de uma natureza 

humana universal, de um cânone universal de racionalidade através do qual essa 

natureza humana poderia ser conhecida, bem como a concepção tradicional da 

verdade. Portanto o termo pós-moderno indica essa crítica ao universalismo e ao 

racionalismo do Iluminismo (Feminismo, Cidadania, Política Democrática Radical). 

Mouffe também reivindica o caráter da categoria do sujeito feminino como 

entidade racional e o caráter unificado do sujeito. “A história do sujeito é a história de 

suas identificações, e não existe uma identidade oculta a ser resgatada para além 

dessas identificações” (Mouffe apud Toledo).  

No frigir dos ovos, parece muito complexo, mas sua teoria é a mesma que a 
das demais feministas, ou seja, aprofundar a democracia e não reconhecer a 
existência da divisão da sociedade em classes sociais, divisão esta acusada 
de ser marxista e economicista. (TOLEDO, 2017, p. 154/55). 
 

Apesar da controvérsia levantada por Toledo (2017) entre marxismo por um 

lado e feminismo e teoria queer por outro, a autora tem o inegável mérito de discutir o 

peso da religião sobre as mulheres, como abordando por Vuola (2015) e Rago (2015) 

anteriormente, mas minuciosamente tratado por Toledo, em virtude de sua intimidade 

com o método do materialismo histórico.  

Cecília Toledo (2017) denuncia quanto em toda sua história, o feminismo não 

levou em conta o peso de uma das mais importantes instituições da opressão das 

mulheres: a Igreja.  

A incidência da religião na consciência das massas, o poder da Igreja como 
instituição de sustentação da burguesia, nada disso tem seu devido peso na 
teoria feminista qualquer que seja sua matriz. (...) 155 Todas essas religiões 
– judaísmo, cristianismo e islamismo – tem um peso enorme na sociedade 
capitalista e, ainda que com palavras diferentes, doutrinam seus seguidores 
sobre a propriedade privada ser sagrada e que a mulher é um ser inferior. 
Mesmo que o conceito de gênero elaborado pelas feministas inclua uma 
forma de responder à concepção religiosa de que a inferioridade da mulher é 
natural e divina, ao não questionar o imenso poder econômico e ideológico 
da Igreja, ao não reivindicar a supressão desse imenso poder, que é injusto, 
antidemocrático e baseado na exploração de massas e massas de seres 
humanos, o feminismo se esquece de chamar as mulheres a combater esse 
poder, a lutar contra crenças fantasiosas, o misticismo e a alienação como 
parte da luta por sua emancipação. O feminismo se abstém de encarar a 
religião do ponto de vista de classe a encara apenas do ponto de vista 
meramente filosófico. Assim, não mostra que a opressão econômica dos 
trabalhadores é a fonte de todo tipo de opressão política, de humilhação 
social, de embrutecimento da vida espiritual e moral das massas e, em 
especial, das mulheres. É precisamente a miséria e a opressão dos povos o 
que dá base de apoio às religiões, que se transformam numa das principais 
fontes de desamparo e de alienação, porque as retira da luta pela 
emancipação ao convencê-las de que têm de padecer caladas na terra para 
conquistar o reino dos céus. (TOLEDO, 2017, p. 156). 
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Em “Gênero, Patriarcado e Violência”, Heleieth Saffioti (2015) aborda quanto 

a violência sobre as mulheres é uma prática milenar muito antiga que permanece um 

tema ainda obscuro, muitas vezes tratado como um tabu e envolto em uma aura quase 

mítica. Seguindo a linha de Angela Davis e Cecília Toledo, Saffiotti (2015) aponta que 

a violência sofrida pelas mulheres é um problema social grave e que deve ser pensado 

levando-se em conta os conceitos de gênero, classe e etnia/raça. Para isso a autora 

utiliza o conceito de patriarcado como elemento chave de sua reflexão para esclarecer 

o problema da violência, lançando novas perspectivas para entender o tema.  

Logo na introdução, Saffioti (2015) alerta para quanto a família constituiu-se 

como entidade privada sagrada, o que favorece o ocultamento do fenômeno social da 

violência, sobretudo quando aciona conceitos de gênero e de patriarcado.  

Pensando especialmente no caso brasileiro, a autora alerta para os 

alarmantes índices de violência. Relaciona o tema da violência contra a mulher em 

um amplo panorama, que percorre desde o narcotráfico ao crime organizado, da 

violência contra a comunidade LGBT e a repressão aos setores economicamente mais 

pobres da população. Afirma que esse conjunto estrondoso de violência é gerado por 

uma crueldade voraz, que, no entanto, é silenciosa, mas real. Considera que essa 

crueldade é a violência mor e seu habitat de origem emerge do pernicioso ambiente 

de trabalho e do liberalismo, desencadeando uma sucessão de eventos como 

desemprego, perda de residência, perda de colegas, ruina da família, isolamento do 

cidadão e da cidadã do convívio social. 

Saffiotti (2015) atribui a rotatividade dos poderosos na micro e macro política 

como um sinal parasitário, baseado apenas na hegemonia do capital financeiro, não 

criando condições culturais e nem vislumbrando qualquer possibilidade de mudança. 

Afirma que o mundo se organiza em redes de informações e negócios, menos em 

rede de solidariedade.  Alerta para a disseminação entre as classes mais pobres de 

drogas substancialmente nocivas ao organismo humano, produzindo “alterações do 

estado de consciência, capazes de comprometer, de modo negativo, o código de ética 

dos que se dedicavam apenas ao trabalho lícito como ganha-pão”. 

Além do consumo dessas drogas ilícitas, também é inegável a permissividade 

consumista que incentiva o consumo de álcool e tabaco pela juventude, associando-

os a sedução, coragem e força. Saffiotti (2015) acredita que o Brasil se tornou refém 



 

185 
 

do mercado das drogas lícitas ou ilícitas, apontando que o ostensivo consumo destas 

desempenha papel crucial no crescimento da violência urbana.  

Em 06 de abril de 2017, o site alemão Deutsche Welle publicou a lista da ONG 

mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal contendo as 50 

cidades mais violentas do mundo, sendo que o Brasil ocupa o nada honroso primeiro 

lugar no ranking na lista, com 19 cidades, sendo que todas as capitais da região 

Nordeste do país estão entre elas, além de Manaus, Belém e Macapá, na região Norte 

e Curitiba na região Sul, Vitória na região Sudeste e Goiânia e Cuiabá na região 

Centro-Oest. O pais é acompanhado por México, Venezuela, Colômbia, Honduras, El 

Salvador, Guatemala e Jamaica, tornando a América Latina detentora do abismal 

índice de 86% da lista.85  

Em 06 de junho de 2017 o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o 

IPEA, publicou, com dados de 2015, as cidades brasileiras mais violentas. Altamira, 

cidade da Usina de Belo Monte, é a primeira da lista que, no total possui 86,6 cidades 

localizadas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.86  

Com dados de 2014, o IPEA divulgou em 22 de março de 2016, que o Estado 

do Pará possui quatro microrregiões entre as mais violentas do Brasil, sendo que 

todas elas são marcadas pelo intenso desenvolvimento econômico, sendo Altamira 

novamente citada em oitavo lugar. As cidades de Parauapebas e Marabá, na região 

de Carajás aparecem 11º e 13º respectivamente. Belém, completa a lista.87 

Esses dados alarmantes reforçam a tese de Saffioti. Uma pesquisa da Onu 

realizada entre os anos de 2003 a 2013, apontam o Brasil na 5ª posição na lista de 

dez países com os maiores índices de feminicídio do mundo, sendo que sete países 

da América Latina estão entre eles.88   

Então, a violência contra as mulheres e insere-se nesse amplo esquema de 

violência e desemprego. Citando especificamente o estado do Pará, chama a atenção 

o quanto a violência está intimamente ligada à mega exploração dos recursos naturais 

e a promessas políticas de desenvolvimento social, promessas que jamais se 

                                                           
85 http://g1.globo.com/mundo/noticia/brasil-tem-19-cidades-em-ranking-de-ong-com-as-50-mais-
violentas-do-mundo.ghtml. Aceso em junho de 2017 
86 https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/06/ranking-cidades-mais-violentas.html. Acesso em 
Junho de 2017. 
87 http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/03/para-tem-quatro-microrregioes-entre-mais-violentas-do-
pais-diz-ipea.html. Acesso em junho de 2017 
88 http://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao/2017/01/feminicidio-10-paises-com-maior-taxa-de-
violencia-contra-a-mulher-001427789. 
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http://br.blastingnews.com/sociedade-opiniao/2017/01/feminicidio-10-paises-com-maior-taxa-de-violencia-contra-a-mulher-001427789
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cumpriram, deixando apenas um rastro de subdesenvolvimento mascarado por festas 

conhecidas como aparelhagens, onde grandes blocos de caixa de sons entorpecem 

milhares de pessoas carentes em quase todos os setores da vida. Geralmente essas 

festas fazem-se acompanhar de alto consumo de álcool e drogas e não é raro que se 

desenvolvam com explosão de violência que se tornou quase um ritual desse pacote 

de ilusória felicidade. Chama a atenção no estado do Pará quanto a proliferação de 

igrejas evangélicas, nos últimos dez anos, passou a formar parte da paisagem, sendo 

quão importante seria estabelecer se há qualquer relação entre estas, o narcotráfico 

e a lavagem de dinheiro. 

Nesse monstruoso panorama da violência no Brasil, há que se destacar a 

questão do genocídio de jovens pobres e negros. “Dados do Atlas da Violência 2017, 

divulgado em 05 de julho de 2017, mostra que 59.080 homicídios foram registrados 

no país em 2015 (contra 48.136, dez anos antes), o que equivale a uma taxa de 28,9 

por 100 mil habitantes – sendo homem, jovem, negro e com baixa escolaridade o 

principal perfil das vítimas fatais.89 

Finalmente, o pacote do mapa da violência no Brasil é completado pela triste 

e cruel realidade da violência homofóbica no país, “país em que a cada 25 horas uma 

pessoa LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, trans e travestis) morre”. O Brasil é o país 

que mais mata travestis e trans em todo o mundo.90   

A alarmante posição do Brasil em todas essas listas estatísticas de violência, 

é abordada, mesmo que de forma implícita, pelo economista e professor Antônio 

David Cattani, um dos pesquisadores mais respeitados quando o tema é a 

concentração de riqueza no mundo. Cattani, que está lançando um novo livro “Ricos, 

podres de rico” (Tomo Editorial, 64 páginas), explana de maneira concisa e acessível 

quanto o aumento da riqueza nas mãos de poucas pessoas ou empresas representa 

um risco à democracia, além de uma ameaça ao próprio capitalismo. Argumenta que 

a concentração de renda, com a existência de multimilionários, é nefasta para a 

economia e para a democracia. Para a segunda, afirma parecer evidente o quanto a 

concentração de renda gera corrupção e tráfico de influência. Todavia é na economia 

                                                           
89 https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2017/06/05/relatorio-mostra-um-genocidio-de-jovens-
negros-e-pobres-em-curso-no-brasil/?cmpid=copiaecola. 
90 https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/brasil-e-o-pais-que-mais-mata-lgbts-no-mundo-
1-cada-25-horas/. 
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que persiste uma discussão sobre a gravidade de se acumular riqueza antes de 

distribuí-la.  

Em outras palavras, a tese de que a concentração de renda criaria 
mecanismos de maior eficiência econômica para investimentos produtivos 
que gerassem mais empregos e oportunidades. Bem, dez anos depois posso 
afirmar que isso é uma falácia. Uma mentira deslavada. Um discurso dos 
ricos, que querem apenas justificar seus rendimentos e seus privilégios (...) 
Em um, dois anos, vamos ultrapassar aquele patamar de concentração. É a 
crônica de um desastre anunciado”, diz em entrevista concedida ao Extra 

Classe91. 
 

Indagado sobre qual a perspectiva de solução nesse cenário, Cattani 

responde que necessitamos de mais formação e informação. Afirma que as pessoas 

desconhecem o que acontece e que a classe trabalhadora, que paga 

compulsoriamente impostos, acredita que todo o resto da sociedade também paga 

também. Cattani aponta que a solução é simples, bastando os ricos saldarem os 

impostos que devem. Para isso, a saída é sensibilizar a população, tendo em vista 

que pela via legislativa ou pelo poder do Estado essa solução jamais se concretizará, 

sobretudo com a manutenção desse governo e desse Congresso Nacional, 

estreitamente ligados a interesses particulares de grandes empresas nacionais e 

multinacionais.  

Alerta para a necessidade de as pessoas saberem o que se esconde por trás 

dos acordos políticos. Cita como exemplo a urgência de os pequenos empresários, 

que concordam com essas campanhas por menos impostos, precisam tomar 

conhecimento que seus ídolos, os grandes empresários, não pagam impostos. Em 

suma, quem assume a receita de contribuições ao Estado, são as pequenas 

empresas. “Se todo mundo pagasse seus impostos corretamente, dentro dos padrões 

capitalistas normais, o equilíbrio seria muito maior”. Finalizando, Cattani é 

contundente em afirmar que a permanência desse sistema tributário vai levar 

inequivocamente ao desastre. 

Talvez tenha me alongado na questão da violência e em suas estatísticas no 

caso brasileiro e latino americano. Todavia, penso que fazer um apanhado da questão 

é sumamente importante para compreender a denúncia que Saffioti faz sobre a 

violência. A autora afirma:  

As pessoas se habituaram tanto com os atos violentos, que quando alguém 
é assaltado e tem seu dinheiro e seus documentos furtados, dá-se graças a 

                                                           
91 http://www.extraclasse.org.br/edicoes/2017/08/podres-de-ricos-investem-no-desastre-social/, acessado em 
23 de agosto de 2017. 
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Deus pelo fato de a pessoa sair ilesa da ocorrência. Assim, o entendimento 
popular da violência apoia-se num conceito, durante muito tempo, e ainda 
hoje, aceito como o verdadeiro e único. Trata-se da violência como ruptura 
de qualquer forma de integridade da vítima: integridade física, integridade 
psíquica, integridade sexual, integridade moral. 
 

Saffioti (2015) chama a atenção para o quanto é óbvia a correlação entre 

desemprego e violência, sendo que os estudos de violência de gênero, de violência 

contra mulheres, de violência doméstica e de violência intrafamiliar, evidenciam a 

associação. A autora aponta os relatos de funcionárias de albergues para mulheres 

vítimas de violência, demonstrando, através de números precisos, esta associação.  

Heleieth Saffioti (2015) também cita o abuso sexual que muitas crianças 

sofrem. Geralmente essa violência é cometida por um adulto masculino no qual a 

criança mais confia, sendo a figura do pai a que mais aparece nas estatísticas. Outras 

figuras familiares também surgem nos relatos, como tios, padrinhos, padrastos, além 

de vizinhos, professores, médicos e religiosos. Estes dados, acredita, respondem pela 

dimensão e pela profundidade do trauma.  

Outro dado importante é salientado por Saffioti (2015) quando reflete sobre a 

relação da violência com questões de poder e de raça/etnia. Refere-se a alta posição 

do homem branco na hierarquia social, tornando-o quase nunca suspeito por abusos 

sexuais. Essa posição torna-se vantagem e é potencializada caso o homem branco 

seja rico e, de preferência, heterossexual.  

Saffioti acredita que todas as pessoas são a história de suas relações sociais. 

Daí afirma, através da perspectiva sociológica, que a implantação lenta e gradual da 

primazia masculina produziu o desequilíbrio entre animus e anima em homens e em 

mulheres, assim como resultou desse equilíbrio. 

A autora (2015) considera que um dado chave facilitador da obscura violência 

no Brasil, deve-se a pouca relevância social e acadêmica que as ciências humanas e 

sociais ocupam quando o conceito de neutralidade cientifico é acionado. A autora 

afirma que a neutralidade científica é um mito e que toda ciência possui, em maior ou 

menor grau, comprometimento político e ideológico. A autora questiona qual, na 

atualidade, é o espaço público e privado da mulher brasileira, levantando a hipótese 

que “o problema reside na prática, instância na qual a realidade legal se transforma 

em desigualdade, contra a qual tem sido sem trégua a luta feminista”.  

Ao abordar o conceito de gênero, Saffioti (2015) afirma que o mesmo é um 

conceito aberto, englobando tanto a violência de homens contra mulheres quanto de 
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mulheres contra homens, regulando também relações entre homem/homem e entre 

mulher/mulher. Entretanto a autora fecha o conceito no binômio homem e mulher, 

mesmo que esteja seja estendido à homossexualidade masculina ou feminina. 

Conceitua o patriarcado como o regime de dominação e exploração das 

mulheres pelos homens, esquecendo de mencionar quanto às relações homossexuais 

replicam a heterossexualidade. É necessário ter em mente quanto os termos passivo 

e ativo são amplamente adotados para definir o que sejam características da mulher 

ou do homem. Voltando a Saffioti, sua abordagem coloca a questão de como as 

feministas enfatizam apenas um limitado aspecto do gênero, em um consenso de que 

o gênero é a construção social do masculino e do feminino.  

Afirma que as disparidades atuais entre homens e mulheres são resíduos de 

um patriarcado não mais existentes ou em seus derradeiros estertores. De fato, como 

os demais fenômenos sociais, também o patriarcado está em permanente mutação. 

Saffioti (2015) cita a Roma antiga, onde o patriarca detinha o poder de vida e de morte 

sobre sua esposa e seus filhos, além de todos os serviçais. Afirma que, na atualidade, 

esse poder não mais existe no plano jurídico.  

Entretanto, homens continuam matando suas parceiras, às vezes com 
requintes de crueldade, esquartejando-as, ateando-lhes fogo, nelas atirando 
e as deixando tetraplégicas, etc. o julgamento destes criminosos sofre, é 
obvio, a influência do sexismo reinante na sociedade, que determina o 
levantamento de falsas acusações – devassa é a mais comum – contra a 
assassinada. (SAFFIOTI, 2015, p. 48) 
 

Diferentemente de Cecília Toledo, Saffioti (2015) acredita que o patriarcado 

atravessa a sociedade como um todo.   

Os dados de campo demonstram que 19% das mulheres declaram, 
espontaneamente, haver sofrido algum tipo de violência da parte dos 
homens, 16 % relatando casos de violência física, 2% de violência 
psicológica, e 1% de assédio sexual. Quando estimuladas, no entanto, 43 5 
das investigadas admitem ter sofrido violência sexista, um terço delas 
relatando ter sido vítimas de violência física, 27% revelando ter vivido 
situações de violência psíquica, e 11% haver experimentado o sofrimento 
causado por assédio sexual. Trata-se, pois, de quase metade das brasileiras. 
Os 57% restantes devem também ter sofrido alguma modalidade de violência, 
não as considerando, porém, como tal. (SAFFIOTI, 2015, p. 49/50) 
 

Recorrendo ao conceito de patriarcado de Paterman (1993), Saffioti (2015) 

denuncia como as relações patriarcais, suas hierarquias e sua estrutura de poder, 

corrompem toda a sociedade civil, impregnando perniciosamente o Estado.  

À medida que as (os) teóricas (os) feministas forem se desvencilhando-se 
das categorias patriarcais, não apenas adquirirão poder para nomear de 
patriarcado o regime atual de relações homem/mulher, como também 
abandonarão a acepção de poder paterno do direito patriarcal e o entenderão 
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como direito sexual. Isto equivale a dizer que o agente social marido se 
constitui antes que a figura do pai. (SAFFIOTI, 2015, p. 59) 
 

A autora considera que todas as pessoas envolvidas na violência de gênero, 

tanto os homens quanto as mulheres, necessitam de assistência para promover uma 

verdadeira transformação, ensejando a diminuição da relação violenta. 

Para além da violência urbana, Saffioti (2015) também chama a atenção à 

enorme confusão sobre os tipos de violência no Brasil. “Usa-se a categoria violência 

contra mulheres como sinônimo de violência de gênero. Também se confunde 

violência doméstica com violência intrafamiliar” (SAFFIOTI, 2015, p. 73). Admite que 

a violência de gênero é, sem dúvida, a categoria mais geral. No entanto, lembra que 

o uso do conceito gênero, segundo Scott (1988), pode manifestar sua neutralidade, 

na medida em que não contém, em certa instância, desigualdades e poder como 

imprescindíveis para a análise.  

A desigualdade, longe de ser natural, é posta pela tradição cultural, pelas 
estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama de relações sociais. 
Nas relações entre homens e mulheres, a desigualdade de gênero não é 
dada, mas pode ser construída, e o é, com frequência. Nestes termos, gênero 
concerne, preferencialmente, ás relações homem-mulher. Isto não significa 
que uma relação de violência entre dois homens ou entre duas mulheres não 
possa figurar sob a rubrica de violência de gênero. (SAFFIOTI, 2015, p. 75) 
 

Safiotti (2015) lamenta quanto a sociedade brasileira ratifica a pedagogia da 
violência.  

Efetivamente, a questão se situa na tolerância e até no incentivo da 
sociedade para que os homens exerçam sua força-potência-dominação 
contra as mulheres, em detrimento de uma virilidade doce e sensível, portanto 
mais adequada ao desfrute do prazer. (SAFFIOTI, 2015, p. 79) 
 

A autora de “Gênero, patriarcado e violência” (2015) poucas vezes cita quanto 

a religião é guardiã do patriarcado e, portanto, como é participe ativa do estado de 

violência que assola o Brasil.  Mas, em um dado momento diz:  

Como afirma Saramago, enquanto a religião exige que os seres humanos se 
amem uns aos outros, o que depende de convivência, uma vez que nem 
mesmo o amor materno é instintivo (...) a compreensão dos direitos humanos 
impõe que cada um respeite os demais. (SAFFIOTI, 2015, p. 83)  
 

Abordando o patriarcado como uma máquina, Saffioti (2015) afirma: 

Certamente, todas as feministas que diagnosticaram a dominação patriarcal 
nas sociedades contemporâneas sabiam, não que os conceitos genéticos de 
Weber são intransferíveis, mas que já não se tratava de comunidades nas 
quais o poder político estivesse organizado independentemente do Estado. 
(SAFFIOTI, 2015, p.106/07) 

 

O conceito reformulado de patriarcado exprime, de uma só vez, o que é 

expresso em termos como dominação masculina, falocracia ou androcentrismo. 
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Também traz “estampada de forma muito clara a força da instituição, ou seja, de uma 

máquina azeitada, que opera sem cessar e, abrindo mão de muito rigor, quase 

automaticamente”.   

Ao historicizar as origens do conceito de gênero, Saffioti (2015) lembra que o 

primeiro estudioso a mencionar e a conceituar gênero foi Robert Stoller (1968). 

Somente a partir de 1975, com o famoso artigo de Gayle Rubin, disseminaram estudos 

sobre gênero, dando origem à perspectiva de gênero. Mencionando Rubin, Saffioti 

argumenta que o sistema de sexo/gênero versa sobre uma gramatica, segundo a qual 

a sexualidade biológica é transformada pela ação humana, gramática esta que torna 

possíveis as estruturas de satisfação das imprescindibilidades sexuais transformadas.  

A postura de Saffiotti (2015), portanto, consiste em considerar sexo e gênero 

uma unidade, uma vez que não existe uma sexualidade biológica independente do 

conjunto social em que é exercida. 

O conceito de gênero, no Brasil, alastrou-se rapidamente na década de 1990, 
com o artigo de Joan Scott (1983/1988). O próprio título do artigo ressalta o 
gênero como categoria analítica, o que também ocorre ao longo do artigo. 
“Para manter o rigor conceitual, entretanto, pode-se adotar a expressão 
categorias de sexo para se fazer referências a homens e a mulheres como 
grupos diferenciados, embora a gramática os distinga pelos gêneros 
masculino e feminino e apesar de o gênero dizer respeito às imagens que a 
sociedade constrói destes mesmos masculino e feminino. Neste sentido, o 
conceito de gênero pode representar uma categoria social, histórica, se 
tomado em sua dimensão meramente descritiva, ainda que seja preferível 
voltar à velha expressão categoria de sexo. (SAFFIOTI, 2015, p.117)  
 

Saffioti (2015) afirma que a própria Joan Scott (1988) percorreu sinuosidades 

do gênero em sua configuração substantiva, como categoria histórica.  Com efeito, 

sua primeira conjectura estabelece quatro elementos substantivos enlaçados, 

envolvidos pelo gênero, “indo desde símbolos culturais, passando por conceitos 

normativos e instituições sociais, até a subjetividade”.  

Para Saffiotti (2015), a apropriação de Scott sobre aspectos substantivos do 

gênero, pode ser considerada negativa, já que valoriza demasiadamente o discurso, 

sem sujeito. Denuncia, também uma atitude descritiva no conceito de gênero, usado 

como substituto de mulheres. Indica que “gênero não implica, necessariamente, 

desigualdade ou poder nem aponta a parte oprimida”. Esta seria, justamente, a maior 

vantagem do conceito de gênero, deixando livre a direção do vetor da 

dominação/exploração não tornaria, como parece tornar, o conceito de gênero mais 

amplo e habilitado a explicar eventuais transformações, seja no sentido do vetor, seja 

na eliminação da exploração/dominação? 
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Para Saffioti (2015), Scott sinaliza a importância do conceito de gênero como 

uma maneira original de significar relações de poder e a reincidência deste elemento, 

na tradição judaico-cristã e na islâmica, para também constituir as maneiras de 

compreender e organizar, simbólica e concretamente, toda a vida social. Afirma que 

a grande contribuição de Joan Scott ao feminismo, foi esta autora colocar o fenômeno 

de poder no núcleo da organização social de gênero. Indica ainda que, Scott, apesar 

de não fazer nenhuma restrição a Foucault, aceita e adota seu conceito de poder, 

mesmo sabendo que Foucault, embora reúna diversos méritos, jamais elaborou um 

plano de transformação da sociedade.  

Ao dissecar a relação entre gênero e poder, Saffioti enfatiza que o poder 

precisa ser democraticamente compartilhado, gerando liberdade, como também 

praticado indiscriminadamente, criando desigualdades.   

Empoderar-se equivale, num nível bem expressivo do combate, a possuir 
alternativa (s) sempre na condição de categoria social. O empoderamento 
individual acaba transformando as empoderadas em mulheres-álibi, o que 
joga água no moinho do neo-liberalismo: se a maioria das mulheres não 
conseguiu uma situação proeminente, a responsabilidade é delas, porquanto 
são poucos inteligentes, não lutaram suficientemente, não se dispuseram a 
suportar os sacrifícios que a ascensão social impõe, num mundo a elas hostil 
nunca pode ser justificado individualmente. (SAFFIOTI, 2015, p. 121) 
 

Heleieth Saffioti (2015), afirma que há um nó formado por três contradições: 

classe social, gênero e racismo. As discriminações, portanto, não são apenas 

quantitativas, mas também qualitativas. As variáveis simplesmente mensuráveis, “mas 

sim de determinações, de qualidades, que tornam a situação destas mulheres muito 

mais complexas”. A transformação proposta pela autora e desatar este nó e promover 

maior equilíbrio social.  

Quando põe na balança a relação entre gênero e patriarcado, Saffioti (2015) 

verifica que o gênero tende a ser amplificado de maneira muito mais vasta que o 

patriarcado, sobretudo na medida em que neste as relações estão categorizadas entre 

seres socialmente desiguais, enquanto o gênero também compreende relações 

igualitárias. Desta forma, conclui, o patriarcado é um episódio específico de relações 

de gênero.  

Saffioti (2015) também cita o quanto muitas feministas, inclusive Joan Scott, 

tendem a horrorizar qualquer referência às diferenças biológicas entre mulheres e 

homens. Considera que é impossível esquecer quanto as sociedades primitivas 

estavam intimamente vinculadas à biologia e que, somente com a emergência de 
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instituições sociais da civilização é possível pensar que o gênero é socialmente 

construído. Afirma: “Desta sorte, não constitui nenhuma surpresa que homens e 

mulheres, assistindo a este dramático e misterioso poder da mulher, se devotassem 

á veneração de Mães-Deusas”. Saffioti continua:  

Quando se passou a criar animais para corte ou tração, sua reprodução 
mostrou-se de grande valor econômico. Foi fácil, então, perceber que, quanto 
mais filhos um homem tivesse, maior seria o número de braços para cultivar 
áreas mais extensas da terra, o que permitia maior acumulação. Passam 
então, os seres humanos, a se distanciar da natureza e a vê-la simplesmente 
como algo a ser controlado e dominado. Isto tudo foi crucial para estabelecer 
entre homens e mulheres relações de dominação/exploração. (...) 
Desacreditado o caráter mágico da reprodução feminina e descoberta a 
possibilidade de este fenômeno poder ser controlado como qualquer outro, 
estava desfeito o vínculo especial das mulheres com a força da vida universal, 
podendo os homens se colocar no centro do universo. Como portadores da 
semente que espalhavam nos passivos úteros das mulheres, os homens 
passaram a se considerar a fonte da vida. (SAFFIOTI, 2015, p.128/129) 
 

 Então, a partir deste reverso, o poder do macho humano tornou-se o valor 

que agregava cultura e fomentava a sociedade. Saffiotti (2015) atribui esse valor a um 

aspecto agressivo que tornar-se-ia um atributo da masculinidade, sendo 

constantemente reificado tal qual um círculo vicioso.  

Segundo Daly e Wilson, que estudaram 35 amostras de estatísticas de 14 
países, incluindo-se aí sociedades pré-letradas e a Inglaterra do século XIII, 
em média, homens matam homens com uma frequência 26 vezes maior do 
que mulheres matam mulheres (apud PINKER, 1999) 
 

Ao abordar a relação entre gênero e ideologia, Saffioti (2015) lembra que as 

feministas radicais consideram o patriarcado firmemente assentado em base material 

e social. Cita as inúmeras discussões travadas sobre os serviços gratuitos - sexuais e 

domésticos, muitas vezes sem estabelecer nítida diferença entre ambos – que as 

mulheres proporcionaram aos homens. 

A seus companheiros e aos patrões de seus companheiros. Muito se 
escreveu sobre os privilégios masculinos em geral e as discriminações 
praticadas contra as mulheres. Convém lembrar que o patriarcado serve a 
interesses dos grupos/classes dominantes e que o sexismo não é meramente 
um preconceito, sendo também o poder de agir de acordo com ele. 
(SAFFIOTI, 2015, p.131) 
 

Em seu ponto de vista, Saffioti (2015) atenta para quanto a ideologia de 

opressão sobre as mulheres vai corporificando-se, tanto em sentido literal quanto em 

sentido figurado. O maior efeito deste fenômeno atinge em cheio a materialidade do 

corpo de seus portadores e daquelas sobre quem recai a opressão. A autora indica 

que postura corporal das mulheres enquanto categoria social não tem uma expressão 

altiva. Todavia, a própria Saffioti (2015) esquece-se de atentar para quanto a ideia de 
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altivez também deve estar vinculada a questões não apenas de gênero, mas também 

a questões racistas e classistas.  

Ao concluir a interpretação patriarcal da sociedade ocidental, Saffioti lembra 

que o patria potestas romano instituiu-se no caráter hereditário estritamente 

masculino, sendo o poder do pai falecido ou inválido sendo transferido 

automaticamente aos filhos homens, obviamente. A figura patriarcal continuava 

embutida no critério fálico da virilidade e de suas garantias sexuais estendidas à 

política. A supremacia do patriarcado obscureceu a possível relação afetiva entre o 

marido e a esposa na origem da família, esquecendo o fato de que antes de serem 

pais e mães, os homens e as mulheres eram também maridos e esposas. Todavia, a 

figura da mulher não era garantia de cidadania e o conceito de patriarcado, envolvido 

por meio da história do contrato sexual, admite a legitimação da estrutura patriarcal 

do capitalismo e de toda a sociedade civil. Apesar do direito sexual ou conjugal 

estabelecer-se antes do direito de paternidade, o poder político do homem assenta-

se anteriormente ao direito sexual ou conjugal. Aliás o direito sexual conjugal está 

implícito na ideia do cidadão. “Assim, a autoridade política do homem já está garantida 

bem antes de ele se transformar em pai”. 

Saffioti (2015) condena como a força de trabalho das mulheres, no mundo 

todo, mesmo na era da economia globalizada, revela sua acentuada submissão. 

Afirma:  

Isto equivale a dizer que, quanto mais sofisticado o método de exploração 
praticado pelo capital, mais profundamente se vale da dominação de gênero 
de que as mulheres já eram, e continuam sendo, vítimas. (SAFFIOTI, 2015, 
p.138) 
 

Para a autora, portanto, não existe separação entre dominação patriarcal e 

exploração capitalista. Ambas estão embrionadas, não existindo processo de 

dominação separado de exploração. Por esta razão, Saffioti (2015) utiliza-se da 

expressão dominação-exploração e exploração-dominação.  

Finalizando sua abordagem entre gênero e patriarcado, Saffioti (2015) 

argumenta por qual motivo o conceito de gênero difundiu-se tão largamente, 

penetrando profundamente no pensamento acadêmico, entre as feministas e nos 

organismos internacionais? A autora considera que essa rápida difusão do conceito 

se deve ao fato de o mesmo ser imensamente mais tolerável que o conceito de 

patriarcado, podendo assumir um caráter de aparente neutralidade.  Saffioti escreve: 
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“O conceito de gênero, ao contrário do que afirmaram muitas (os), é mais ideológico 

do que o de patriarcado. Neutro, não existe nada em sociedade”. 

Portanto, para Heleieth Saffioti (2015) a ideologia estabelece um proeminente 

elemento de reificação, de alienação, de coisificação, constituindo um influente 

artifício de gênero. Retomando o tema da violência a autora considera; 

Não obstante a força e a eficácia política de todas as tecnologias sociais, 
especialmente as de gênero, e, em seu seio, das ideologias de gênero, a 
violência ainda é necessária para manter o status quo. Isto não significa 
adesão ao uso da violência, mas uma dolorosa constatação. (SAFFIOTI, 
2015, p.148/49) 
  

Após essa revisão do feminismo e dos estudos de gênero, realizada a partir 

das obras de Davis, Toledo e Saffioti, onde aponta-se que o tema da sexualidade deve 

ser discutido em consonância à questão de classes sociais e de etnias/raças, torna-

se necessário conhecer a história do feminismo a partir da reflexão da historiadora 

francesa Michele Perrot. Esta autora debruça-se sobre o tema da opressão da mulher, 

recolocando o tema na dinâmica entre religião e neoliberalismo.  

Em ‘Minha História das Mulheres”, Michele Perrot (2017) dedica-se a 

perspectiva histórica das mulheres, das origens à atualidade, narrando os combates 

entre o privado e o público, desdobrando, dissecando e fracionando a mulher em 

quase todas suas encarnações possíveis, da mãe à criada, da esposa à prostituta, da 

dona de casa à operária, da santa à bruxa, entre outras. De sua obra abordar-se-á 

especialmente o terceiro capítulo relativo à religião, para melhor enfatizar o tema de 

nossa tese. Todavia será apresentado um breve resumo das ideias que Perrot trata 

ao longo de todo o livro. 

A iniciativa desta autora é muito importante, pois resolve escrever a história 

da mulher a partir da própria autoria, lembrando quanto a história tradicional e oficial 

sobre as mulheres foi geralmente escrita por homens e para homens. Então Perrot 

insere-se na tomada de posição das intelectuais que fazem a passagem do silêncio à 

palavra. A autora já havia vislumbrado o tema das mulheres, mas dentro do panorama 

geral da exclusão social quando publicou em 1988 “Os Excluídos da História: 

operários, mulheres e prisioneiros”. Desde então Perrot foi filtrando sua pesquisa e 

tematizando sua reflexão sobre a história das mulheres. 

Em 1950, na Sorbonne, todos os docentes eram homens, mas as estudantes 
eram cada vez mais numerosas. Em 1949, quando foi publicado Le deuxième 
sexe de Simone de Beauvoir, foi um escândalo.(...) O econômico e o social 
dominavam aquele período austero da Reconstrução, tanto no horizonte da 
sociedade quanto da história. Discutíamos o comunismo, o marxismo, o 
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existencialismo. A classe operária parecia a chave de nosso destino e do 
destino do mundo, e também ‘a mais numerosa e mais pobre. (PERROT, 
2017, p. 14) 
 

Desde seu livro anterior “Os excluídos da história” (1988), Perrot enfatiza o 

poder que as mulheres passaram a exercer na sociedade. Os denominados motins 

por alimentos foram por elas comandados e isso levando em conta o quanto a 

concepção de greve operária era, no século XIX, um ato viril. 

Perrot (2017) afirma peremptoriamente que a história das mulheres mudou 

desde seus objetivos a seus pontos de vista. Deslocou-se de uma história do corpo e 

dos papeis exercidos na vida privada para desabrochar em uma história das mulheres 

no espaço público da cidade, da criação, do trabalho, da política e da guerra. Da 

vitimização à altivez, a narração pela perspectiva feminista, mudou o lugar da mulher 

na história, partindo de uma história das mulheres e tornando-se especificamente uma 

história do gênero. Passou a insistir nas relações entre os sexos, integrando-a à 

história da virilidade e alargando as perspectivas culturais, espaciais e religiosas. A 

historiadora francesa lembra que seu livro é sobre a história da França no Ocidente 

contemporâneo. Pretende com ele romper o silêncio que paira sobre a história das 

mulheres. Indica que esse silenciamento se deve ao motivo da exclusão da mulher da 

cena política. As mulheres não eram vistas em espaços públicos. Atuavam na família, 

confinadas em casa, ou no que serve de casa. Eram invisíveis.  

Em muitas sociedades, a invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem parte 
das ordens das coisas. É a garantia de uma cidade tranquila. Sua aparição 
em grupo causa medo. Entre os gregos, é a stasis, a desordem. Sua fala em 
público é indecente. “Que a mulher conserve o silêncio, diz o apostolo Paulo. 
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi 
seduzido, mas a mulher que, seduzida, caiu em transgressão”. Elas devem 
pagar por sua falta num silêncio eterno. (PERROT, 2017, p.16/17) 
 

Paulo, em sua Primeira Epístola a Timóteo, ordena o silencio às mulheres: “A 

mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine 

nem use de autoridade sobre o marido, mas que permaneça em silêncio”. 

Michelle Perrot também chama atenção que a produção imagética sobre as 

mulheres, desde as grutas pré-históricas às peças publicitárias contemporâneas, são 

constructos do imaginário masculino.  

“As mulheres não representavam a si mesmas” escreve ele. “Elas eram 
representadas. (...) Ainda hoje, é um olhar de homem que se lança sobre a 
mulher” e se esforça para reduzi-la ou seduzi-la. (...) Para as mulheres, a 
imagem é, antes de mais nada, uma tirania, porque as põe em confronto com 
um ideal físico ou de indumentária ao qual devem se conformar. Mas também 
é uma celebração, fonte possível de prazeres, de jogos sutis. Um mundo a 



 

197 
 

conquistar pelo exercício da arte (...). (Georges Duby. Apud PERROT, 2017, 
p. 25.). 
 

Perrot afirma que é exatamente sobre o corpo das mulheres que a imaginação 

dos homens foi mais incisiva: “O corpo tem uma história, física, estética, política, ideal 

e material, da qual os historiadores foram tomando consciência progressivamente. E 

a diferença do sexo que marca os corpos ocupa uma posição central nessa história”.  

E, para abordar o corpo das mulheres, Michelle Perrot (2017) o faz não pela 

obviedade da carnalidade e da genitália que tanto estimulou artistas homens, desde 

o neolítico até o cinema e a moda, e muito menos pela ênfase em véus e vestuários 

que recobriam o corpo das imagens femininas da escultura antiga à moda islâmica. 

Se a mulher é uma representação, toda sua materialidade física, corpo, rosto, nudez 

ou vestes, tratam de sua aparição no imaginário masculino. Então, a mulher 

fracionada por um jogo de luz, é revelada ou escondida, de acordo com os desejos e 

temores dos homens. No entanto, Perrot (2017) resolve analisar as aparências dos 

cabelos das mulheres, pois “Os cabelos, por exemplo, condensam sua sedução”.  

A historiadora francesa indica que a primeira lei sobre as mulheres envolve 

beleza e silêncio: “Seja bela e cale-se”. Este mandamento, acredita a autora, impõe-

se desde a aurora dos tempos. 

A beleza é um capital na troca amorosa ou na conquista matrimonial. Uma 
troca desigual em que o homem se reserva o papel de sedutor ativo, enquanto 
sua parceira deve contentar-se em ser o objeto da sedução, embora seja 
bastante engenhosa em sua pretensa passividade. (...) As feias caem em 
desgraça, até o século XX as resgate: todas as mulheres podem ser belas. É 
uma questão de maquiagem e de cosméticos, dizem as revistas femininas. 
De vestuário também, daí a importância da moda, que num misto de prazer 
e tirania, transforma modelando sua aparência. (...). Em suma, ninguém tem 
o direito de ser feia. A estética é uma ética. (PERROT, 2017, p. 50) 
 

Por isso a revolta de algumas mulheres contra essa ditadura, afirmando que 

“São as roupas que nos usam e não o contrário”, diz Virginia Wolf.  (apud Perrot 2017) 

justifica que escolheu falar dos cabelos das mulheres porque são um emblema da 

feminilidade, “condensando sensualidade e sedução e atiçando o desejo”. Afirma que 

são os cabelos que revelarão a selvageria e a docilidade das mulheres e, antes de 

tudo, os cabelos são uma questão de pilosidade. Para Perrot:  

O pelo está duplamente colado ao íntimo: por sua penetração interna, por sua 
proximidade com o sexo. Suas raízes penetram no corpo. (...) O pelo recobre 
o sexo”. Sugere a animalidade e o pelo mal domesticado, não rigorosamente 
penteado, indica a presença inquieta da natureza. (PERROT, 2017, p.51) 
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Obviamente, continua Perrot (2017), que os cabelos e a pilosidade fazem 

parte da pessoa, seja ela homem ou mulher. E raspar os cabelos de alguém, mulher 

ou homem, é dominá-la, tornando-a servil e anônima. Angústia para qualquer pessoa, 

a perda dos cabelos é particularmente uma aflição às mulheres, pois a cabeleira é 

constitutivamente o sinal mais visível da feminilidade e ver-se no espelho, após uma 

quimioterapia, constitui um sofrimento terrível. 

No entanto, a diferença entre os dois sexos pela pilosidade possui atribuições 

diferentes. Perrot (2017) cita novamente o apóstolo Paulo quando escreve aos 

coríntios: “A própria natureza não vos ensinou que é uma desonra para o homem usar 

cabelo comprido? Ao passo que é gloria para a mulher uma longa cabeleira, porque 

lhe foi dada como véu”.92 

Para a religião, tudo já foi dito, sendo que a natureza dita a dignidade que 

conduz o comprimento dos cabelos de acordo com os sexos. “Deus nada mais faz 

além de seguir as regras criadas por ele mesmo. Do mesmo modo os fiéis”. Portanto, 

Michelle Perrot (2017) conclui que a diferença dos sexos é assinalada pela pilosidade 

e suas utilidades, a cabeleira para as mulheres e a barba para os homens. 

A barba constitui um firme sinal de virilidade, significando potência, 

fecundidade, calor, coragem e sabedoria. Por isso a modernidade guardou do escultor 

renascentista italiano Michelangelo a imagem canônica de Deus como um impetuoso 

e vigoroso barbudo. Na arte, toda a representação da descendência de Adão é 

barbuda, de Moisés a Abraão. São barbados os profetas Jeremias e Ezequiel. Jesus 

e seus discípulos também o são e os pais da Igreja Católica não fogem à regra. Não 

deixa de ser curioso como essa característica foi abandonada pelos sacerdotes 

religiosos, desde o século XX, como os Papas João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, 

Bento XVI e Francisco. Essa tendência é seguida à risca na Congregação Cristã do 

Brasil, sendo veemente proibida a presença de fieis barbudos em suas fileiras. 

Para Michele Perrot (2017), os cabelos e sua exibição simbolizam 

feminilidade. As representações de imagens sacras e da arte reafirmam este 

simbolismo, apresentando mulheres cuja cabeleira despenteada sugere a 

impetuosidade da natureza, sua animalidade, sexualidade desvairada e pecado. Eva 

e Maria Madalena, com suas cabeleiras livres, espessas e ondulantes estão na arte 

sacra para lembrar da necessidade extrema de aprisionar os cabelos, submete-los ao 

                                                           
92 PERROT, 2017, p. 53. 
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véu, pois são duas errantes perdidas, sinal de desobediência religiosa e depravação 

sexual. “Os cabelos são a mulher, a carne, a feminilidade, a tentação, a sedução, o 

pecado”. Não é à toa, na Bíblia, que toda vez que a mulher arranca o véu, um homem 

perde a cabeça. 

 

 

 

 

 

 

A história do véu é longa e sua lógica, como assinala Perrot (2017), é ocultar 

a pilosidade e sua intima relação com a pele, com a penetração e com a sexualidade. 

No mundo mediterrânico antigo seu uso era corrente e não possuía uma obrigação 

religiosa, sendo que em vários rituais greco-romanos ocultar os cabelos impunha-se 

aos dois sexos, sendo que nem o Antigo Testamento nem os Evangelhos aludem a 

qualquer exigência quanto a isso. Apesar de não haver uma imposição em forma de 

lei, nada também indica que a lei não existisse, basta pensar na enlutada Judite que 

abandona o véu da viuvez e parte sedutora sobre o inimigo assírio Holofernes. 

Michelle Perrot (2017) considera que essa regulação se tornou explicita com 

o apóstolo Paulo. Em sua Primeira Epístola aos Coríntios (11, 5-10), o apóstolo dos 

gentios escreve que, nas assembleias, os homens devem se descobrir, revelando sua 

autoridade, enquanto as mulheres devem-se cobrir, em obediência. 

Figura 14 – Nossa Senhora de 

Fátima 

https://www.saintanthonyparish.com

/imagem-de-nossa-senhora-de-

fatima/ 

 

Figura 15 - Maria Madalena, 

ointura de Guido Reni - 

https://br.pinterest.com/pin/10625

749094456100/  

https://www.saintanthonyparish.com/imagem-de-nossa-senhora-de-fatima/
https://www.saintanthonyparish.com/imagem-de-nossa-senhora-de-fatima/
https://www.saintanthonyparish.com/imagem-de-nossa-senhora-de-fatima/
https://br.pinterest.com/pin/10625749094456100/
https://br.pinterest.com/pin/10625749094456100/
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Toda mulher que ora ou profetiza, não tendo a cabeça coberta, falta ao 
respeito ao seu Senhor, porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher 
não se cobre com um véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para 
a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça raspada, então que se cubra 

com um véu. (PERROT, 2017, p. 56) 

 
Perrot (2017) também lembra como as relações entre o islamismo e o véu são 

controversas “Hoje, as mulheres iranianas, mesmo sendo muito liberadas, usam o véu 

para se proteger, abrigar-se do olhar, do poder e dos homens. Sob o véu, elas se 

vestem como querem”. 

Como lembra Bordieau, o véu é um símbolo de dominação masculina sobre 

as mulheres, o aprisionamento de seu corpo e de sua sexualidade. A historiadora 

francesa lembra que, no entanto, pentear, enfeitar e cobrir os cabelos é um 

instrumento civilizado de sedução, “objeto de convenções, de distinções e de moda”.93 

O penteado ao transformar os cabelos em objeto de arte e de moda denota a classe 

social e a respeitabilidade da mulher. Nos anos de emancipação, os anos loucos da 

década de 1920 a 1930, cortar os cabelos significava emancipação. As primeiras 

mulheres a cortar os cabelos foram as estudantes russas da faculdade de medicina, 

da década de 1870-1880. Estas jovens, partidárias ou não do niilismo, consideravam 

a atitude um cuidado com a saúde do povo. Desde então, esboçou-se a imagem da 

mulher moderna, com sua silhueta jovem de cabelos curto.  

Liberação política, liberação dos costumes, afirmação de um safismo 
andrógino ou de uma extrema feminilidade (...) caracterizam a new woman 
da Belle Époque. Por volta de 1900, o feminismo também adota os cabelos 
curtos. (PERROT, 2017, p.59)  
 

A androginia reaparece, formulada em grande parte pelas mulheres. Das 

estudantes russas, a moda dos cabelos curtos espalha-se pelas demais cidades do 

mundo e inspira também as operárias das fábricas. Aqui é a comodidade que dita a 

regra. Logo, as lésbicas assumem o penteado curto, pois este muito lhes convém.  Na 

década de 1960, a cultura hippie e andrógina chega aos rapazes, que assumem 

longos cabelos, enquanto muitas mulheres cortam suas madeixas.  

Perrot (2017), entretanto, lembra que nem sempre foi assim. A prática de 

tosquiar as mulheres vinha de longa data e era claro um sinal de infâmia, imposto aos 

derrotados, aos cativos e aos servos. Da Antiguidade à Idade Média tosquiavam-se 
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as bruxas, pois sua longa cabeleira era sinal maléfico de Satanás. A guerreira francesa 

Joana d’Arc teve sua cabeça raspada e, após isso, foi queimada na fogueira. 

Michellet Perrot (2017) considera o sexo uma pequena diferença anatômica 

que registra os recém-nascidos entre o gênero masculino ou feminino. Esse registro 

imprime-se compulsoriamente sobre a criança, determinando desde a cor de suas 

roupas, impondo-se ao seu mundo lúdico, reduzindo seu campo de ação à 

convenções sociais arbitrárias. Mesmo que a contemporaneidade tenha revisto 

algumas dessas convenções, o sexismo ainda é bastante presente na cultura, com o 

predomínio masculino no futebol e a hegemonia dos concursos femininos de beleza, 

evocando, respectivamente força aos homens e graça às mulheres. Perrot lamenta 

como a indiferenciação é um drama, sendo que “a transexualidade é hoje 

reconhecida, sem que, no entanto, seja mais fácil conviver com ela”.  

Geralmente, afirma Perrot (2017), os seres humanos estão sexualmente 

inscritos na dualidade que agrupa socialmente os sexos e os gêneros, 

convencionando as diferenças, inscrevendo, na maioria das vezes, as pessoas em 

dualidade. Simone de Beauvoir, em “Le Deuxième Sexe” (1949), afirma: “Não 

nascemos mulher. Tornamo-nos mulher”. Essa fórmula tornou-se canônica para toda 

uma geração posterior de mulheres, promovendo um reverso axiomático sobre a 

natureza masculina, perturbando a crença em um determinismo biológico, rompendo 

com naturalismo e convidando à desconstrução das definições tradicionais de sexo. 

Afirma Perrot: 

As relações do sexo (biológico) e do gênero (social, cultural) são o cerne da 
reflexão feminista contemporânea, que hesita a respeito desse recorte: o 
sexo é a determinação primeira? Ele não pertenceria ao gênero, num corpo 
cuja historicidade seria prioritária?. (PERROT, 2017, p.63) 
 

Perrot (2017) acredita que essa atribuição diferente e dualista da sexualidade, 

tornou o sexo das mulheres “um tesouro a ser vigiado e protegido, tal qual a melhor 

parte da caça que deveria ser servido ao chefe da tribo”. Isso ajuda a explicar como a 

cultura do estupro, em grande parte, baseia-se na usurpação daquilo que lhe está 

interditado, um tesouro guardado a ser saqueado, um templo que possa ser 

profanado. Daí a importância atribuída ao hímen e à virgindade desde a antiguidade 

clássica, importância que o cristianismo assume em sua valorização da castidade e 

do celibato como um estado espiritual superior. Os Padres da Igreja Católica bradam 

que a carne é fraca e que a maior das vitórias é dominá-la. 
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A virgindade tornou-se um valor supremo para as mulheres, especialmente 

para as moças.  

A Virgem Maria, em oposição à Madalena, é seu modelo e protetora. Ela é 
ao mesmo tempo, concebida sem pecado (...) (dogma da Imaculada 
Conceição, Pio IX, em 1854) e concebe sem o homem, pela intervenção do 
Espírito Santo. A Virgem, entretanto, é a mãe de toda a plenitude; ela carrega 
seu filho no ventre, o alimenta, o segue em suas predicações, o sustenta em 
sua paixão, o assiste em sua morte: a mãe perfeita, mas somente mãe. A 
Virgem é rainha e mãe da Igreja medieval, mediadora, protetora. (...) As 
Virgens das catedrais e das igrejas transmitem essa presença pacificadora, 
mas também obsedante, de Maria, rainha dos conventos, patrona das moças. 
A virgindade das moças pertence aos homens que a cobiçam. Mais mito do 
que realidade, o direito do senhor feudal de deflorar a mulher do servo não 
deixa de ser rico em significações. O direito do esposo é mais real, pois se 
apodera de sua mulher na noite de núpcias, verdadeiro rito de tomada de 
posse. (PERROT, 2017, p.64) 
 

Para Perrot (2017), como para outras feministas citadas anteriormente, o 

mistério da sexualidade feminina continua a obsedar, atemorizando os homens. 

Mesmo que a gestação uterina esteja desmitificada, ainda paira sobre muitos homens 

a dúvida: “será meu esse filho?”. Daí a espetacularização em programas televisivos 

sobre o teste de paternidade que pode desonrar em público o marido traído.  

A historiadora francesa (2017) ainda considera que o medo que a sexualidade 

da mulher provoca nos homens, permanece no mito do orgasmo feminino, fazendo 

sua representação oscilar entre dois polos opostos: a avidez e a frigidez, no limite da 

histeria. A primeira seria a crença de que o sexo da mulher é um túnel interminável 

onde o homem se perde, minando sua orgulhosa e destemida virilidade, castrando-o 

e podendo leva-lo à loucura. A frigidez, por sua vez, petrificaria as mulheres, receosas 

de infringirem a lei que lhes foi imposta desde o nascimento, segundo a qual as 

mulheres não sentem prazer e nem desejam o ato sexual.  Surge desse sistema de 

crenças que a sexualidade dos homens só se realiza plenamente fora de casa, 

justificando a busca do prazer em outro bordeis, com amantes e prostitutas, mulheres 

que existem precisamente para afagar a estima sexual do homem inseguro, revelando 

sua impetuosidade e potência, mesmo que esta se realize no engodo do maço de 

dinheiro. 

Os homens sonham, cobiçam, imaginam o sexo das mulheres. É a fonte do 
erotismo, da pornografia, do sadomasoquismo. E provavelmente da excisão 
das meninas, prática largamente difundida ainda hoje na África mulçumana, 
e mesmo na Europa, em consequência das migrações. O prazer feminino é 
tolerável? (...) As mulheres cuja sexualidade não tem freios são perigosas. 
Maléficas, assemelham-se a feiticeiras, dotadas de ‘vulvas insaciáveis’.  
Mesmo quando ficam velhas, fora da idade permitida para o amor, as 
feiticeiras têm a reputação de cavalgar os homens, de tomá-los por trás, o 
que, na cristandade, é contrário à posição dita natural: em suma tem a 
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reputação de fazer amor como não se deve fazer. Diana figura a sexualidade 
liberada. A feiticeira alimenta a escuridão das noites de sabá”. (PERROT, 
2017, p. 65/66) 
 

A sexualidade consentida, e mesmo exigida, lembra Perrot (2017), é a 

conjugal. No entanto, pouco sabemos sobre ela, restrita que está a privacidade do 

quarto do casal. “Altar da sexualidade, o leito conjugal escapa aos olhares. Até a Igreja 

recomenda discrição aos confessores, apesar de sua reprovação ao pecado de Onan. 

Não há, entretanto, outro meio de evitar a concepção, e o coito interrompido, numa 

França que restringe seus nascimentos desde os séculos XVII, é bastante praticado”.  

Perrot (2017) afirma que a expressão de um erotismo feminino e até mesmo 

de uma pornografia feita por mulheres, é, em suma, um fenômeno muito atual, 

atingindo mais o plano das artes, do romance ao cinema. “Rosa ou negro, rosa e 

negro, o continente da sexualidade feminina continua sendo uma terra desconhecida, 

um universo por explorar”. 

Em seguida Perrot (2017) trata do tema da maternidade, afirmando que este 

é o grande tema histórico das mulheres. Indica que seus traços históricos mais 

importantes são uma marca de identidade e um estado de espírito. O Ocidente, com 

sua especificidade consumista, institui o dia das mães como um dos grandes ápices 

mercadológicos, talvez pela incisiva importância da maternidade, como vem sendo 

afirmado desde o primeiro capítulo, como o pilar da sociedade e a força dos Estados, 

mesmo que a condição da mulher se tenha resumido, ao longo da história, à clausura 

do lar. 

Todavia, a historiadora francesa indica que um problema inicial surge seguido 

à concepção: Conceber ou não a criança. A mensagem do anjo Gabriel é um emblema 

válido a todas as gestantes, e o ritual simbólico de concepção mariana instala-se para 

quase todas as mulheres, seja o teste de gravidez, desejada ou temida. 

Michelle Perrot (2017) lembra que os problemas da contracepção e do aborto 

ocupam o centro das lutas do Movement de Libération des Femmes, o MLF desde a 

década de 1970, sendo que os obstáculos ao controle de natalidade eram 

incisivamente impostos pela Igreja e pelo Estado. A Igreja Católica sempre foi 

rigorosamente hostil a qualquer procedimento de contracepção, sendo que mesmo o 

aborto espontâneo, no passado, era motivo de penitencia.  

Também as nações, quer sejam estados totalitários ou de democráticos, 

possuem uma política demográfica natalista, favorável às famílias numerosas e à 
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condição das mulheres como donas de casa. Em sua maioria, as nações possuem 

legislações que perseguem o aborto como um homicídio e crime de Estado, opondo-

se firmemente à contracepção, pois essa iniciativa abria uma margem de suspeita 

sobre o corpo da mulher, ameaçando a instituição família baseada em valores 

estritamente heteronormativos.    

É importante citar que os Estados e os partidos comunistas, de início, 

promoveram a liberdade da mulher em optar ou não pelo aborto. Todavia, com o 

desdobramento da Rússia em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o aborto 

foi criminalizado. Ou seja, quando o comunismo deu lugar ao imperialismo e entrou 

na disputa por hegemonia com o imperialismo moralista cristão, métodos 

contraceptivos tornaram-se alvos de extensa campanha de satanização das 

sociedades socialistas. O recuo foi estratégico, mas também uma reação 

conservadora dentro da própria sociedade russa e de suas repúblicas agregadas.  

As feministas, de início, hesitavam em abordar as questões sexuais. Apenas 

uma minoria apoiava o direito da mulher sobre o próprio corpo. A maioria delas era 

francamente hostil a respeito da contracepção e da sexualidade, assunto tabu para o 

pudor das mulheres brancas, sobretudo ao nascente feminismo norte-americano.   

Um ponto sensível, lembrando por Perrot, é a maldição bíblica da dor física 

do parto. Felizmente, desde meados do século XX, o parto sem dor tornou-se uma 

luta, transformando a maldição religiosa em um ato cirúrgico palatável.  

O parto humanizado reverte a maldição religiosa sobre as mulheres. E esse 

deslocamento provoca reflexões sobre quanto a religião vai abolindo suas antigas 

práticas e adaptando-se aos novos tempos, mesmo que o conflito entre extremistas 

conservadores e ativistas dos direitos humanos venha acirrando-se bastante nas 

últimas décadas.   

Esse acirramento coloca novamente as mulheres no centro do embate 

religioso. Desde a instituição do judaísmo, argumentava-se sobre a real existência 

espiritual da mulher. A linguagem bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, evidencia 

quanto a mulher não é considerada um ser. Sua existência é nula. As tábuas de 

Moisés não se dirigem a ela. Quando aparece, sua condição de mãe e esposa é 

precisa. O quarto mandamento anuncia: “Honrar pai e mãe”, o que significa obediência 

às regras da família fundada como célula religiosa. O tabu do incesto e o parricídio 

surgem, implícitos, como fundadores da família tal qual o formulado pela tragédia 
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Édipo Rei de Sófocles. Mas é o nono mandamento, “Não cobiçar a mulher do 

próximo”, que objetifica a posição da mulher na sociedade hebraica, marcando todo o 

Torá. A mulher não é um ser pleno, as boas novas não são anunciadas a ela. Quando 

aparece é na posição da obediente Sara, da submissa Ester, da servil Rute e da 

beleza de Suzana. Todas agindo com abnegação e em silêncio compassivo. Por certo, 

suas qualidades enquadram-se no campo da submissão, exemplo máximo a ser 

seguido pelas mulheres que buscam respeitabilidade e um lugar no paraíso celeste. 

Aparecem como contraponto à lascívia de Davi ou à vaidade de Salomão.   

O silenciamento das mulheres respeitáveis da Bíblia é indicativo da pergunta 

atribuída ao Concílio de Mâcon, no ano de 585: “As mulheres têm uma alma?”. Com 

esse questionamento, Michelle Perrot inicia sua reflexão sobre as mulheres e a 

religião. Afirma que entre as religiões e as mulheres, as relações têm sido marcadas 

por ambivalências e paradoxos, em consequência de as religiões serem, 

simultaneamente poder sobre as mulheres e poder das mulheres. 

No primeiro caso, do poder sobre as mulheres, a Perrot (2017) indica que as 

grandes religiões monoteístas fizeram da divergência entre os dois sexos a base da 

desigualdade de valor, fundamentando o domínio dos homens sobre as mulheres. 

Deus, em sua natureza primordial, estabeleceu a hierarquia entre os dois sexos.  

Isso é verdade para os grandes livros fundadores a Bíblia e o Corão – e, mais 
ainda, para as interpretações que são trazidas a esse respeito, sujeitas a 
controvérsias e a revisões. Assim se dá com o relato da criação de Adão e 
Eva no Gênesis, debatido atualmente pelas teólogas feministas. Segundo a 
versão original, o homem e a mulher teriam sido criados ao mesmo tempo. 
Segundo uma versão ulterior, eles teriam sido criados um depois do outro, 
sendo a mulher segunda ou derivada vinda de um osso sobressalente (...) 
para incitá-las à humildade, tendo a Igreja Católica adotado essa segunda 
versão. (PERROT, 2017, p.84) 
 

As religiões, principalmente as monoteístas, reforçaram o poder social dos 

homens sobre as mulheres, questão enfatizada por seus fundadores e acentuada 

pelos organizadores dessas religiões, as quais, unanimemente, consolidaram a 

dominação dos padres e subordinaram as mulheres, geralmente excluídas da 

atividade ritual tanto da igreja quanto da sinagoga ou da mesquita.   

O catolicismo é, em princípio, clerical e macho, à imagem da sociedade de 
seu tempo. Somente os homens podem ter acesso ao sacerdócio e ao latim. 
Eles detêm o poder, o saber e o sagrado. Entretanto, deixam escapatórias 
para as mulheres pecadoras: a prece, o convento das virgens consagradas, 
a santidade. E o prestígio crescente da Virgem Maria, antídoto de Eva. A 
rainha da cristandade medieval. (PERROT, 2017, p.84) 
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Entretanto, Perrot (2017) acredita que assim mesmo, as mulheres 

construíram, conscientemente ou não, uma base de um contrapoder e de uma 

sociabilidade no interior dos sistemas religiosos. A devoção e a piedade, significaram 

para elas, não somente um dever, mas também uma compensação e um prazer. “Elas 

podiam ser encontradas nas igrejas paroquiais, na suavidade dos responseiros e do 

canto coral”, sentindo como a Madame Bovary, de Flaubert, “os perfumes do altar, o 

frescor das pias de água benta, o clarão dos círios”, (Flaubert: Madame Bovary, a 

respeito da educação de Emma num estabelecimento de ensino religioso). As igrejas 

transformaram-se em um abrigo às mulheres que buscavam ajuda e, mesmo o 

simples fato de serem ouvidas pelos seus confessores, transformavam-no em 

confidentes e cumplices. A Igreja exercia, portanto, uma dupla função, oferecendo 

abrigo às desventuras das mulheres e pregando sua submissão.  

Os conventos transformaram-se em ambientes de abandono e de 

confinamento, mas também de refúgios contra o poder masculino familiar. Neles as 

mulheres apropriavam-se de certo saber, exercendo mesmo alguma atividade 

literária. De início, era uma tímida escrita mística, sendo que, por volta do século XIII, 

a voz das religiosas mostrou-se superiormente esmagadora. Entre estas, Perrot 

(2017) cita Marguerite Porete e Teresa d’Ávila, cuja vida mística é conjugada no 

feminino, entre preces, contemplações, estudos, jejuns, êxtases e paixões 

avassaladoras. Elas descrevem uma inefável e dolorosa felicidade, ao mesmo tempo 

terna e torturante, explorando os limites da consciência e despertando a desconfiança 

da Igreja, que as considerava criaturas à beira da loucura, o que revela quanto a Igreja 

desprezava suas mulheres místicas e santas.  

As santas são menos numerosas do que os santos no catolicismo, afirma 

Perrot (2017). Sobretudo a partir da Contrarreforma, principalmente pelas condições 

adversas que as mulheres encontravam em conjugar virgindade ao espaço público. 

Algumas mulheres foram exceção, possuindo uma grande influência, como Catarina 

de Siena (1347 – 1380). Catarina era filha de um casal de tintureiros da Úmbria, que 

haviam tido 25 filhos. Manteve virgem e mística, apesar de laica. Tornou-se 

frequentadora da ordem terceira dominicana, desempenhando um papel público e 

político importante e trabalhando pelo retorno do papa de Avignon para a Itália. Seu 

objetivo era reformar a Igreja, promovendo a paz na Península e fortificando a Europa 
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e defendendo, para isso, cruzadas. Possuiu uma grande influência em sua época, 

sendo por isso que João Paulo II a erigiu segunda patrona da Europa.  

Mas a maioria de religiosas católicas precisou esperar pelo século XIX, 

quando se desenvolveram as congregações educativas, os pensionatos e os ateliês, 

missões que abriram consideráveis horizontes para as religiosas, mas que eram uma 

maneira da Igreja Católica marcar posição em uma sociedade que se secularizava 

cada vez mais, promovendo maior circulação das mulheres nos espaços públicos, 

tanto nas fábricas quanto nas universidades.  

Michelle Perrot (2017) identifica que na França, em um dado momento, o 

sindicalismo operário inspirou-se em valores viris, estampando um certo 

antifeminismo. Essa reação possuiu um elemento cristão acentuado, sendo que 

algumas mulheres criaram associações cristãs junto aos sindicatos não misto, 

desenvolvendo campanhas suscetíveis de atrair as mulheres das profissões terciárias 

e industriais, principalmente na região de Lyon. Esse modelo de sindicalismo, no 

século XX, tornar-se-ia laico e dirigido por figuras femininas, como Jeannette Laot e 

Nicole Notat. “Assim, uma cultura católica pôde favorecer a expressão das mulheres, 

com ou apesar da Igreja, em caminhos por ela abertos e em suas margens”.  

Na família, as mulheres transmitiam a fé, ‘religião de minha mãe’, (Jean 

Delumeau apud Perrot). Nas cidades menores, distante do burburinho das 

metrópoles, elas limpavam as igrejas e tocavam os sinos. Sua forte presença nas 

igrejas dos interiores da França, tornaram-nas um objeto de disputa entre a Igreja 

Católica e os republicanos, estando, de modo destacado, na origem das lutas pela 

laicidade.  O duelo concentrou-se nas escolas, um espaço neutro, mas simbólico, e 

terminou pela promulgação da lei que separou as Igrejas do Estado em 1905. Na 

disputa pela mudança da lei dos inventários, as mulheres protestantes estiveram na 

frente do movimento, especialmente na Bretanha.  

No caso dos países reformistas, Perrot (2017) afirma que as relações entre 

os dois sexos eram diferentes, levando a autora a afirmar o papel decisivo da Reforma 

Protestante sobre a alfabetização e a erudição das mulheres do norte europeu.  

O livre acesso à Bíblia supunha que também as meninas soubessem ler. A 
Europa protestante as alfabetizou através de uma rede de escolas, e o 
contraste entre os países setentrionais e mediterrâneos se acentuou por 
muito tempo sob esse aspecto. (PERROT, 2017, p.86) 
 

Na ordem doméstica, Lutero e Calvino tinham uma concepção muito patriarcal 

da família e, de certa maneira, reforçaram os poderes do marido e pai sobre as 
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mulheres pelo pastorado. A mulher do pastor, modelo das mulheres reformadas, é o 

tipo da mulher ajudante de seu marido no exercício de seu magistério. As mulheres 

protestantes, entretanto, eram mais emancipadas que as católicas, mais presentes no 

espaço público. Em prol do apostolado, elas eram cada vez mais numerosas a tomar 

a palavra, principalmente na Grã-Bretanha e na Nova Inglaterra. Nos países 

protestantes, desenvolveram-se, em torno de colégios ou de universidades femininas, 

uma sociabilidade original, fundamento de uma expressão literária vigorosa e de um 

feminismo precoce.  

Michele Perrot (2017) lembra da situação das mulheres judias na Europa, que 

mesmo exiladas e fugindo dos perseguidores antissemitas, desempenharam 

importantíssimo papel no acesso à medicina e às demais carreiras universitárias, 

envolvidas em contatos culturais e no engajamento político. Sua confissão religiosa 

atuava, no caso, como apoio cultural e intelectual.  

A historiadora francesa (2017) faz uma importante observação ao afirmar que, 

no caso das minorias religiosas, o engajamento político das mulheres religiosas 

certamente é mais uma questão de identidade comunitária do que resumida adesão 

a dogmas.  

Poder-se-ia dizer o mesmo do islã hoje, mesmo que ele pareça ainda mais 
patriarcal. O que acontece sob o véu depende também das próprias mulheres 
e da mistura sutil de consentimento e de subversão que caracteriza com 
frequência sua relação com as religiões que as isolam. (PERROT, 2017, p.87) 
 

Sem dúvida, é quando trata da temática de hereges e feiticeiras, que Perrot 

demonstra a violência concreta das religiões às mulheres. Lembra a frase da escritora 

George Sand às fieis leitoras: 

“Mulheres, vocês todas são umas hereges” (...) É claro que se trata de um 
dito espirituoso, mas que traduz a verdade. As mulheres, geralmente 
condizentes de seu papel, foram por vezes tentadas pela subversão de um 
poder religioso que as domina e as nega. O poder dos clérigos e dos príncipes 
é um poder de homens misóginos porque convencidos da impureza e da 
inferioridade da mulher e até mesmo de sua ruindade. Isso explica a atração 
dessas mulheres para o que Michel Foucault chama de contra-condutas. 
(PERROT, 2017, p.87) 

As mulheres, segundo Perrot (2017), sempre estiveram em número maior nas 

seitas, expressando a inquietação religiosa na derrocada do feudalismo católico 

medieval, sobretudo a partir do século XII, período que assiste ao crescimento das 

cidades, em grande parte devido à comercialização de produtos orientais em feiras 

livres situadas nos arredores das catedrais góticas que formavam uma rota de 

peregrinos e peregrinas da França a Santiago de Compostela, uma das poucas rotas 
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de fé cristã, saída encontrada pela proibição à Terra Santa, tomada por turcos 

muçulmanos.  

Durante a Idade Média, tal como hoje em dia, as pessoas viajavam em 
peregrinação a lugares santos, por vezes na esperança de cura para uma 
enfermidade, outras vezes como alternativa à prisão por causa de alguma 
malfeitoria cometida em sua terra, ou ainda porque a Igreja Católica prometia 
salvação eterna para as almas dos peregrinos. À parte os benefícios médicos, 
legais e espirituais, a peregrinação oferecia uma das relativamente poucas 
oportunidades de viajar que estavam ao alcance das pessoas comuns 
naquela época. Até mulheres podiam participar das peregrinações, que eram 
frequentemente organizadas de maneira semelhante às excursões em grupo 
com guia dos tempos atuais. As metas mais prestigiosas da peregrinação 
eram Jerusalém, onde jesus Cristo nascera e morrera; Roma, local do 
martírio do primeiro papa, São Pedro, e centro administrativo da Igreja; e 
Santiago de Compostela, no noroeste da Espanha (na província galega de 
La Coruña), onde se acreditava estar enterrado o apostolo Tiago. 94 
 

O aumento das cidades motivado pelo intenso comércio é particularmente 

irônico, pois revela a dinâmica histórica. O objetivo inicial das peregrinações da França 

à Espanha era particularmente religioso. Entretanto, a multidão de fiéis atraiu 

comerciantes, que se acomodavam diante das igrejas que mapeavam o caminho para 

Santiago. A consequência natural foi o crescimento populacional que levou à riqueza 

da Igreja, fazendo emergir uma nova e forte classe econômica, os mercadores. É 

nesse clima, que povos de origens diversas se cruzaram e novas ideias, inclusive 

contestatórias ao catolicismo ganharam forma.  

Essa agitação urbana ajudou a formar um coro de descontentes com os 

clérigos, pois estes ainda se encontravam atrelados ao antigo modelo de isolamento 

monástico. Para Perrot, possivelmente, as seitas surgiram dessas contradições.  

Os hussistas preconizavam a comunhão na qual o cálice fosse oferecido a 
todos. Questionavam também a hierarquia dos sexos. Preconizavam uma 
maior igualdade de culto, como entre lolardos, os begardos e os hussitas da 
Boêmia. (PERROT, 2017, p.88) 
 

Perrot (2017) enfatiza que um dos movimentos mais intrigante foi o das 

beguinas, formado por comunidades de mulheres que viviam juntas, em um mesmo 

abrigo, de esmolas, mas, sobretudo, dos salários ganhos pelo trabalho de amparar 

doentes ou pelo ofício de tecelãs. Elas foram particularmente abundantes na 

Alemanha e em Flandres, onde havia uma demasia de mulheres sozinhas. 

(...) o que suscitava uma questão das mulheres; frauenfrage. Podem-se, 
ainda hoje, admirar os trabalhos realizados por elas em Bruges ou Amsterdã, 
tão cheios de encantos. Sem vínculo com as ordens religiosas, essas 
mulheres não eram submetidas a qualquer controle e por isso eram 

                                                           
94 SHAVER-CRANDELL, Anne. A Idade Média. História da Arte da Universidade de Cambridge, Círculo 
do Livro, são Paulo, 1982, p.4/5 
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consideradas perigosas. A Inquisição as perseguiu: foi o que ocorreu com 
Marguerite Porete, mística culta e autora do Miroir des âmes simples et 
anéanties, tratado do livre pensar, no qual ela ousava expressar concepções 
teológicas, dizer que o amor de Deus não passava necessariamente pelos 
sacerdotes. Ela compareceu diante do tribunal da Inquisição em Paris e foi 
queimada em 1310. Ao longo da alta Idade Média, as mulheres continuaram 
a se expressar, mesmo em situações políticas explosivas. (PERROT, 2017, 
p.88) 
 

Michele Perrot (2017) indica que, após a publicação do Malleus maleficarum 

dos dominicanos Kraemer e Sprenger, em 1486, a Europa foi tomada por um longo e 

assustador incêndio. Em trinta anos, vinte edições do livro e demonstra seu enorme 

sucesso. O mesmo era resultado de uma enquete, encomendada pela Inquisição, que 

pretendia descrever as feiticeiras e suas práticas, dizendo o que convinha pensar 

sobre elas. E pensava-se o pior, o que demonstra a perseguição insana e a justificativa 

da condenação ao fogo purgador.  

Elas foram maciçamente presas e queimadas, principalmente na Alemanha, 
na Suíça e no Leste da França atual (Lorena, Franche-Comté), mas também 
na Itália e na Espanha. Estima-se em cem mil o número das vítimas, sendo 
90% mulheres. A onda de repressão, iniciada ao final do século XV, e da qual 
Joana d’Arc, de certo modo, foi vítima, exacerbou-se nos séculos XVI e XVII. 
Fato desconcertante, pois coincide com o Renascimento, o humanismo, a 
Reforma. Os protestantes concordavam com os católicos que as feiticeiras 
eram nocivas. O que explica a posição da Alemanha na geografia das 
fogueiras e a da pintura alemã – Lucas Crannach, Hans Baldung Grien – na 
representação das feiticeiras. Com exceção de Cornelius Agrippa, 
perseguido por cumplicidade com as filhas do diabo, os humanistas também 
estavam de acordo: Ficino, Pico de La Mirandola, Jean Bodin, entre outros 
aspectos tão modernos, fazem coro. Jean Bodin publica De la démonomanie, 
clássico do gênero. Esther Cohen, em Le Corps du diable, acentua esse 
curioso duo: o filósofo e a feiticeira formam um casal. Em nome da ciência, a 
racionalidade ocidental erradica as figuras da alteridade: o judeu, o 
estrangeiro, a feiticeira. Essa história confirma a reflexão ulterior de Adorno e 
Benjamin, segundo os quais existe um vínculo entre processo de civilização 
e a barbárie, o progresso e a violência. As feiticeiras aparecem como bodes 
expiatórios da modernidade. (PERROT, 2017, p.89)  
 

Essas mulheres foram acusadas de muitos episódios marcadamente 

confusos. Perrot (2017) considera que, primeiramente, em um mundo que lançava as 

bases do naturalismo e do cientificismo, essas mulheres eram acusadas de ofender a 

razão e a medicina moderna, tendo em vista que suas práticas, com a pretensão de 

curar doenças, não apenas com ervas, mas com sortilégios esotéricos e elixires 

criados por elas, tornava-se uma ameaça ao emergente cientificismo exclusividade 

dos homens, como Nicolau Copérnico (1473 – 1543), Galileu Galilei (1564 – 1642), 

Andreas Vesalius (1514 – 1564), Leonardo da Vinci (1452 – 1519) e Johannes Kepler 

(1571 – 1630). Se alguns desses expoentes cientistas forma perseguidos, é de se 
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imaginar a ira dirigida às mulheres que ousassem explicar os fenômenos físicos, seja 

pela via mística ou pela cientifica.  

Foram também acusadas de manifestarem uma sexualidade desregrada e 

acusadas de possuírem uma vagina insaciável, segundo Le Marteau des soccières. 

Sua sexualidade era considerada imunda e subvertia a idade, pois muitas feiticeiras 

velhas, na menopausa, mantinham uma aparência jovial, seduzindo homens bem 

mais jovens. Além disso seu leque de possibilidades sexuais atraia a curiosidade 

masculina, pois elas prometiam sexo não natural, sendo que também eram acusadas 

de montarem sobre os homens, cavalgando-os, ou penetrando-os, subvertendo a 

gestualidade do ato sexual onde o homem deitava-se sobre a mulher de costas, como 

havia aconselhado Agostinho de Hipona. Elas ressuscitam Lilith, a primeira mulher de 

Adão, que o deixou porque este se recusava a deixar-se montar. Esses depoimentos 

aterrorizaram, de início, as mentes dos clérigos e, logo depois, o terror havia se 

instalado e a menor sombra de suspeita encaminhava as mulheres à sala de tortura 

de onde eram encaminhadas ao espetáculo público da tocha humana.  

Na condenação das feiticeiras, a dimensão erótica é essencial. Elas 
encarnam a desordem dos sentidos, a ‘parte maldita’ (George Bataille) numa 
sociedade que ordena os corpos. (PERROT, 2017, p.89) 
 

A solução encontrada foi cortar o mal pela raiz, destruindo qualquer ameaça 

que essas mulheres pudessem representar, queimando-as vivas, nas fogueiras, à 

vista de toda multidão.  

Assim começou um enorme incêndio nos primórdios da modernidade. (...) 
Nos últimos trinta anos, muito se tem escrito sobre as feiticeiras, às quais as 
feministas, não raro se filiam com humor: foi assim com Xavière Gauthier, ao 
fundar a revista Sorcières, um olhar bastante livre sobre a história e a 
atualidade (...) historiadores perceberam que aí se encontra um capítulo 
essencial da história cultural e sexual do Ocidente. (PERROT, 2017, p.90) 
 

Obviamente que essa perseguição às bruxas estava diretamente vinculada ao 

acesso ao saber, pois a sabedoria não era apanágio das mulheres, pois o saber 

pressupõe sacralidade, um direito divino herdado diretamente do homem por Deus. 

É por isso que Eva cometeu o pecado supremo. Ela, mulher, queria saber; 
sucumbiu à tentação do diabo e foi punida por isso. As religiões do Livro 
(judaísmo, cristianismo e islamismo) confiam a Escritura e sua interpretação 
aos homens. (PERROT, 2017, p.91) 
 

Eva, Psique, Pandora, Rapunzel, Branca de Neves estão sempre a lembrar 

às mulheres o risco de infligir à lei divina e jogar a multidão humana no túnel sem fim 

da perdição, que somente pela caridade de um homem, pode redimir o Cosmos à sua 

paz original. 
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Nesse ponto de vista, a Reforma Protestante é uma ruptura. Ao fazer da 
leitura da Bíblia um ato de obrigação de cada indivíduo, homem ou mulher, 
ela contribuiu para desenvolver a instrução das meninas. Na Europa 
protestante do Norte e do Leste espalharam-se escolas para os dois sexos. 
[...] A instrução protestante das meninas teria consequências de longa 
duração sobre a condição das mulheres, seu acesso ao trabalho e à 
profissão, as relações entre os sexos e até sobre as formas do feminismo 
contemporâneo. O feminismo anglo-saxão é um feminismo do saber, muito 
diferente do feminismo da maternidade da Europa do Sul. (PERROT, 2017, 
p.91) 
 

No entanto, a educação das meninas dava-se, inicialmente, no âmbito 

privado, no seio da família, sendo que esta e a religião são os pilares da nova 

educação, forjada na firme intenção de inspirar religiosamente à mulher, 

domesticando pela palavra, ao contrário da Europa mediterrânica, sede do papado e 

herdeira direta das misóginas Grécia e Roma. “O Estado, na França, instrui os 

meninos, seus futuros chefes e trabalhadores. Não as meninas, o que deixa para as 

mães e para a Igreja”, afirma Michelle Perrot (2017).  

Entretanto, a modernidade é um processo sem volta, por isso ela bate à porta 

do conservadorismo. Uma dessas mudanças é o status que as esposas inteligentes 

se transformam em atributos dos maridos, pois mostrar etiqueta e desenvolver a boa 

conversação é um sinal de distinção social.  

Os próprios Estados almejam mulheres instruídas para educação das 
crianças. O mercado de trabalho precisa de mulheres qualificadas, 
principalmente no setor terciário de serviços: correios, datilógrafas, 
secretárias”. (PERROT, 2017, p.95) 
 

Entretanto, as mulheres desconfiavam do ensino que se conferia a elas, 

temiam sua desvalorização e é por isso que as feministas da Belle Époque 

reivindicavam a coeducação dos sexos, com os mesmos programas e mesmos 

espaços, garantindo a possibilidade da igualdade. É importante frisar que essa 

abertura de porta às mulheres, permitindo o acesso à leitura da Bíblia, irá instigá-las 

por outras veredas menos teológicas. Desde então ás mulheres começaram a 

descrever sobre como percebiam o mundo, percebendo sua submissão na sociedade. 

Algumas romperam com a moralidade conservadora de respeitabilidade e abraçaram 

às artes como atividade que permitia a vazão de seus sentimentos, mesmo que em 

linguagem simbólica, característica típica do universo artístico, da música à pintura, 

da poesia à literatura, da dança ao teatro. A vida da mulher tornava-se uma vida de 

artista. 

Michelle Perrot (2017) continua a abordar a situação das mulheres, 

especialmente na França, desde a questão caracteristicamente ruidosa das mulheres 
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nas fábricas, que tanto incomodava às autoridades policiais. Do campo às cidades, as 

mulheres eram as esposas dos oprimidos operários das fabricas. Mas também a 

mulher burguesa se inquietava, queria saber mais, acompanhar o marido aos 

concertos e refletir com eles sobre os acontecimentos do mundo que a imprensa cada 

vez mais tornava um tema interessante nos sarais. Obviamente que a mudança na 

situação das empregadas domésticas era mais lenta, mas também aqui, a indústria 

da refrigeração e mecanização amenizaram o uso da força antes dispendido para 

manter uma casa impecável. As operárias tiveram que lidar com a dupla jornada de 

trabalho, além de serem presas sexuais fáceis de seus patrões. Uma legião de 

mulheres foi lançada no mercado, como vendedoras, secretárias, enfermeiras, 

professoras entre outras, os desafios, por certo, não foram fáceis, mas forjaram a 

imagem da mulher moderna, independente e que luta cada vez mais por participação 

ativa em todas as áreas da vida política de modo geral. 

A análise de Michelet Perrot é uma importante contribuição à história do 

feminismo, sobretudo pela maneira de interpretar o universo simbólico da literatura e 

da arte. A passagem que a historiadora francesa faz da perseguição religiosa às 

mulheres à introdução destas no pátio das fábricas, demonstra que o silenciamento 

foi imposto às mulheres e que nada de natural reside na feminilidade.  

Todavia, uma revisão nos conceitos de mulher e de feminilidade foi proposta 

por Joan Scoot. Esta historiadora norte americana abre caminho do feminismo ao 

estudo de gêneros, e suas contribuições têm ecoado profundamente na literatura mais 

recente sobre a ciência dos gêneros.  

Logo no início Joan Scott apresenta a versão de gênero por Fowler, em seu 

“Dictionnary of Modern English Usage, Oxford” (1940): 

Genero (gender), s., apenas um termo gramatical. Seu uso para falar de 
pessoas ou criaturas do gênero masculino ou feminino, com o significado de 
sexo masculino ou feminino, com o significado de sexo masculino ou 
feminino, constitui uma brincadeira (permissível ou não, dependendo do 
contexto0 ou um equívoco.  (SCOTT, 1995, p. 71) 
 

Pensando no termo gênero, Scott explica que codificar o sentido das palavras 

é uma “causa perdida”, pois a vida da palavra possui um devir histórico e sua 

significação não se petrifica, sendo elástica, de acordo com a imaginação humana. 

Afirma ainda, que no decorrer dos séculos as palavras ganham sentido figurado, 

evocando traços sexuais. Por isso as palavras são classificadas quanto ao gênero. 
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Por exemplo: casa é um substantivo feminino. Porão, por sua vez, é substantivo 

masculino.  

Identifica nas feministas a disseminação do termo gênero para estudar 

seriamente a sociedade e a separação de seus elementos em uma dualidade sexual. 

A gramática e seu poder de significar estariam na ordem de criar a sociedade 

denominando a sexualidade em um sistema binário e hierárquico. Todavia Scott 

considera que a própria referência gramatical é simultaneamente explícita e plena de 

possibilidades não-examinadas. 

Explícita, porque o uso gramatical envolve regras formais que resultam da 
atribuição do masculino ou do feminino; plena de possibilidade não-
examinadas, porque em muitas línguas indo-europeias há uma terceira 
categoria – o sem sexo ou o neutro. Na gramatica, o gênero é compreendido 
como uma forma de classificar fenômenos, um sistema socialmente 
consensual de distinções e não uma descrição objetiva de traços inerentes. 
Além disso, as classificações sugerem uma relação entre categorias que 
torna possíveis distinções ou agrupamentos separados. (SCOTT, 1995, p.72) 
 

Isso significa que, na ordem gramatical, o termo gênero anuncia uma terceira 

via possível, sendo a neutralidade não apenas a falta de sexo, mas também o caráter 

mutante de potencialidades adormecidas.  

Todavia, lembra Scott, a adoção do termo entre feministas norte-americanas 

buscava fundamentar quanto a linguagem fundamentava distinções sociais baseadas 

no sexo, rejeitando o determinismo biológico implícito no uso de termos como 

‘diferença sexual’. A palavra gênero, portanto, enfatizava “igualmente o aspecto 

relacional das definições normativas da feminilidade”. Então gênero passou a 

introduzir um sistema de relações a partir de um plano analítico do vocabulário. Desde 

então, mulheres e homens tornaram-se categorias definidas por termos recíprocos, 

não necessariamente excludentes. A partir de então, a linguagem tratou de 

compreender a si mesma como fórmula e aplicando essa formula ao estudo das 

relações entre homens e mulheres, em um panorama histórico que envolvesse o 

passado e o presente, descobrindo simbolismos sexuais, decifrando seus sentidos e 

funcionamentos e vislumbrando possibilidades de transformação da ordem social.  

O objetivo feminista era claro. A utilização do termo gênero transformaria 

radicalmente os paradigmas disciplinares, reexaminando de modo crítico as 

premissas e os critérios do trabalho cientifico até então existente. Havia instalando-se 

entre as feministas a urgência em redefinir e alargar as noções tradicionais da história. 

Assim como os marxistas fizeram uma revisão da história a partir da perspectiva do 
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proletariado, as feministas resolveram revisitar a história. Entretanto, tudo que se 

conhecia sobre as mulheres, com raras exceções, era pura e simples literatura feita 

por homens. A saída encontrada foi revisitar a linguagem, sua substância não apenas 

objetiva e racional, mas sua subjetividade e simbolismo, aplicando-a ao estudo das 

atividades públicas e privadas. O gênero então tornou-se uma forte categoria de 

análise, mantendo analogias precisas com as noções de classe social e de etnia/raça, 

sendo que algumas feministas que possuíam uma visão política mais ampla, 

sustentavam que a nova metodologia possuía um caráter triangular.  

O interesse pelas categorias de classe, de raça e de gênero assinalava, em 
primeiro lugar, o envolvimento do/a pesquisador/a com uma história que 
incluía as narrativas dos/as oprimidos/as e uma análise do sentido e da 
natureza de sua opressão e, em segundo lugar, uma compreensão de que as 
desigualdades de poder estão organizadas ao longo de, no mínimo, três 
eixos. (SCOTT, 1995, p.73)  
 

Scoot (1995) enfatiza que a metodologia de pesquisa feminista, geralmente, 

baseou-se em estudos de caso, estabelecendo uma perspectiva explicativa que 

oferecesse respostas às persistentes disparidades sociais entre homens e mulheres. 

Aponta também o quanto a categoria gênero foi necessária ao surgimento de novos 

critérios de análise, sobretudo levando-se em conta o quanto as abordagens 

descritivas não questionavam os padrões dominantes nos conceitos disciplinares 

estabelecidos. O desafio teórico aberto pela perspectiva de gênero, promoveu uma 

linearidade no tempo, conectando e analisando o passado e o presente. 

De imediato, as feministas perceberam que a tarefa era árdua, pois a 

produção histórica e sociológica, como quase toda ciência de modo geral, era um 

domínio exclusivamente masculino, sendo seu arcabouço teórico, na maioria das 

vezes, incompatível com a reflexão feminista. Então, o uso do termo “gênero” inaugura 

uma nova perspectiva científica, um pioneirismo que arejou as universidades a partir 

de uma nova erudição, legitimando, desde os anos de 1980, os estudos feministas e 

abrindo frestas expansivas dentro do próprio feminismo, inspirando estudos sobre a 

homossexualidade, o que por sua vez implodiu com o interesse pela diversidade 

sexual sob a legenda LGBT.  

Scott (1995) acrescenta que o termo gênero não é exclusivista, não se trata 

de sinônimo de feminismo ou de mulheres. É um termo relacional, e, portanto, os 

homens também estão enredados por ele.  

Além disso, o termo gênero também é utilizado para designar as relações 
sociais entre os sexos. Seu uso rejeita explicitamente explicações biológicas, 
como aquelas que encontram um denominador comum para diversas formas 



 

216 
 

de subordinação feminina, nos fatos de que as mulheres têm a capacidade 
para dar à luz e de que os homens têm uma força muscular superior. Em vez 
disso, o termo gênero torna-se uma forma de indicar construções culturais – 
a criação inteiramente social de ideias sobre os papéis adequados aos 
homens e às mulheres. Trata-se de uma forma de se referir às origens 
exclusivamente sociais das identidades subjetivas de homens e de mulheres. 
Gênero é, segundo esta definição, uma categoria social imposta sobre um 
corpo sexuado. Com a proliferação dos estudos sobre sexo e sexualidade, 
gênero tornou-se uma palavra particularmente útil, pois oferece um meio de 
distinguir a prática sexual dos papéis sexuais atribuídos às mulheres e aos 
homens. (SCOTT, 1995, p.75)  
 

Entretanto, Scott (1995) avisa que a utilização do termo gênero, apesar de 

enfatizar todo o sistema de relações literalmente sexuais, não se resume estrita e 

unicamente a esse sistema, abrangendo múltiplas significações advindas dele, 

guardando-o implicitamente como um código de dominação social, aplicado tanto a 

temas estruturais, como a família, mas também avançando pelo campo ideológico, 

como a guerra, a diplomacia e a política. Ou seja, a utilização da metodologia de 

gênero não se restringe à pesquisa histórica sobre as mulheres, mas constitui 

categoria com poder suficiente para interrogar e transformar os padrões históricos 

existentes. Todavia como aplicar os estudos de gênero a abordagens que contemplem 

essa interrogação e transformação?  

Para Joan Scott (1995), a perspectiva feminista resume-se a três posições 

teóricas.  

A primeira, uma tentativa inteiramente feminista, empenha-se em explicar as 
origens do patriarcado. A segunda se situa no interior de uma tradição 
marxista e busca um compromisso com as críticas feministas. A terceira, 
fundamentalmente dividida entre o pós-estruturalismo francês e as teóricas 
anglo-americanas de relação do objeto (object-relation theories), se inspira 
nessas diferentes escolas de psicanalise para explicar a produção e a 
reprodução da identidade de gênero do sujeito. (SCOTT, 1995, p.77) 
 

Baseando-se nas teóricas do patriarcado, Scott (1995) apresenta que a 

solução imediata seria libertar os corpos das mulheres da condição de agência de 

reprodução da espécie humana. Todavia, nem todas as feministas concordam que 

essa seja a única via possível de transformação social para as mulheres. Scott cita as 

formulações de Catherine Mackinnon que indica que “a objetificação sexual é o 

processo primário de sujeição da mulher. Ela liga o ato à palavra, a construção com a 

expressão, a percepção com a efetivação, o mito com a realidade. O homem fode a 

mulher; sujeito verbo objeto”. A proposta de Macknnon estaria na construção de 

métodos de consciência, onde as mulheres pudessem partilhar suas experiencias, 

constatando sua objetificação, compreendendo sua submissa identidade comum, 
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agindo sobre a política. Obviamente que a questão não é tão simples assim, como 

apontam pesquisadores e pesquisadoras que questionam desde a visão das 

feministas sobre a primazia masculina até ao caráter imutável das diferenças físicas 

entre homens e mulheres, fixando as desigualdades de gênero. 78 

Ao citar as discussões e contradições sobre o caráter aparentemente 

interminável das desigualdades de gênero, Scott (1995) cita Heidi Hartman, que por 

sua vez retoma as indicações de Engels em “A origem da Família”.  

Hartmann enfatiza a necessidade de se considerar o patriarcado e o 
capitalismo como dois sistemas separados, mas em interação. Mas à medida 
em que ela desenvolve sua argumentação, a causalidade econômica torna-
se prioritária e o patriarcado está sempre se desenvolvendo e mudando em 
função das relações de produção. (SCOTT, 1995, p.78) 
 

Para Scott (1995), um círculo vicioso emergiu entre feministas marxistas e 

essencialistas, partidários do determinismo biológico e a saída deste problema veio 

de Joan Kelly em seu ensaio “The Doubled Vision of feminist Theory”, onde esta 

teórica sustentou a ideia que “os sistemas econômicos e os sistemas de gênero 

interagiam para produzir as experiencias sociais e históricas; que ambos não eram 

casuais, operando “simultaneamente na firme intenção de reproduzir as estruturas 

socioeconômicas e as estruturas de dominação masculina de uma ordem social 

particular”. Para Joan Scott (1995),  

Kelly introduziu a ideia de uma realidade social sexualmente baseada, mas 
ela tendia a enfatizar o caráter social mais do que sexual desta realidade e, 
frequentemente, o social, em sua utilização, era concebido em termos de 
relações econômicas de produção. (SCOTT, 1995, p.79) 
 

Porém, para Scott, a análise sobre a sexualidade que mais perdurou entre as 

feministas marxistas norte-americanas foi a influenciada pelas obras do filósofo 

francês Michel Foucault. Em 1983 uma série de ensaios foi publicado em Powers of 

Desire, que apontava que a revolução sexual exigia uma série análise sobre a política 

sexual. Estas feministas repensaram a questão da causalidade entre sexualidade e 

processos históricos, propondo soluções. No entanto, o volume de ensaios não 

apresentou uma unanimidade analítica, promovendo uma instigante tensão entre duas 

importantes estruturas: a socioeconômica e a psíquica, sendo que nesta última se 

evidenciava a identidade de gênero, apontando a complexidade do vínculo entre a 

sociedade e a persistente estrutura psíquica. As organizadoras da coletânea 

compreenderam que a política deve levar com seriedade quanto a vida humana é 

permeada por uma visão fantasmagórica da sexualidade, concluindo que o marxismo 
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deveria ampliar seu campo de reflexão, sobretudo ao caráter psicológico da 

humanidade e da cultura. 

Em contraposição às teóricas feministas anglo-americanas, Scott (1995) 

menciona que o feminismo francês se baseava em leituras estruturalistas e pós-

estruturalistas da obra de Sigmund Freud, sobretudo na revisão das teorias da 

linguagem, encontrando em Jacques Lacan, um precursor desse revisionismo. Para 

Scott (1995): 

Ambas as escolas estão preocupadas com os processos pelos quais a 
identidade do sujeito é criada, ambas se centram nas primeiras etapas do 
desenvolvimento da criança a fim de encontrar pistas sobre a formação da 
identidade de gênero. As teóricas das relações de objeto enfatizam a 
influência da experiencia concreta (...), enquanto os /as pós-estruturalistas 
enfatizam o papel central da linguagem na comunicação, na interpretação e 
na representação do gênero (...). Uma outra diferença entre essas duas 
escolas de pensamento refere-se ao inconsciente, que para Chodorow é, em 
última instância, suscetível de compreensão consciente, enquanto que, para 
Lacan, não o é. Para os/as lacanianos/as, o inconsciente é um fator decisivo 
na construção do sujeito; ademais, é o lugar da divisão sexual, por esta razão, 
um lugar de instabilidade constante para o sujeito generificado (gendered). 
(SCOTT, 1995, p.81) 
 

A historiadora norte-americana (1995) expõe sua reação à teoria de relações 

de objeto, pois a mesma é simplesmente literal, baseando a cultura de identidade de 

gênero e a gênese da transformação em estruturas de interação ínfimas. Cita 

Chodorow, para quem a implicação do cânone ocidental de família basear-se em uma 

divisão taxativa entre masculino e feminino, sendo que o sentido feminino da 

identidade é fundamentalmente ligado ao mundo, diversamente do sentido masculino 

do eu que é basicamente apartado.  

Segundo Chodorow, se os pais (homens) estivessem mais envolvidos no 
cuidado com os/as filhos/as e mais presentes nas situações domésticas, as 
consequências do drama edipiano seriam provavelmente diferentes (...). Esta 
interpretação limita o conceito de gênero à esfera da família e à experiência 
doméstica e, para o historiador, ela não deixa meios para ligar esse conceito 
(e nem o indivíduo) a outros sistemas sociais, econômicos, políticos ou de 
poder. Sem dúvida está implícito que os arranjos sociais que exigem que os 
pais trabalhem e as mães executem a maioria das tarefas de criação das 
crianças trabalhem e as mães executem a maioria das tarefas de criação das 
crianças estruturam a organização da família. (SCOTT, 1995, p.81) 
 

Todavia Scott (1995) questiona que visão é insuficiente, pois não explica a 

persistência em associar masculinidade e poder, mesmo em crianças que habitam em 

lares onde marido e esposa dividem conjuntamente as tarefas do lar. Então a autora 

afirma que a saída para esse impasse se encontra no sistema de significações pelos 

quais as sociedades estão assentadas, articulando as regras sociais e justificando o 

significado da experiencia. Portanto, para Scott (1995), “sem significado não há 
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experiência; sem significação, não há significado”. Daí decorre a valorização da 

linguagem como espaço central, tanto objetivo e simbólico da realidade. Lacan indica 

que o falo é o marco da diferença sexual e seu significado também deve ser lido de 

modo metafórico, podendo instabilizar a suposta fixidez da identidade de gênero. 

  
A ideia de masculinidade repousa na repressão necessária de aspectos 
femininos – do potencial sujeito para a bissexualidade – e introduz o conflito 
na oposição entre masculino e feminino. Os desejos reprimidos estão 
presentes no inconsciente e constituem uma ameaça permanente para a 
estabilidade da identificação de gênero, negando sua unidade, subvertendo 
sua necessidade de segurança. Além disso, as ideias conscientes sobre o 
masculino ou o feminino não são fixas, uma vez que elas variam de acordo 
com as utilizações contextuais. Sempre existe um conflito, pois, entre a 
necessidade que tem o sujeito de uma aparência de totalidade e a imprecisão 
da terminologia, seu significado relativo, sua dependência da repressão. Este 
tipo de interpretação torna problemáticas as categorias de homem e mulher, 
ao sugerir que o masculino e o feminino não são características inerentes, 
mas constructos subjetivos (ou ficcionais). Essa interpretação implica 
também que o sujeito se acha em um processo constante de construção e 
oferece um meio sistemático de interpretar o desejo consciente e 
inconsciente, ao destacar a linguagem como um objeto apropriado de análise. 
Enquanto tal eu a considero instrutiva. (SCOTT, 1995, p.82) 
 

Scott (1995) afirma sentir-se incomodada pela fixação exclusiva em temas 

relativos ao sujeito individual e pela tendência a coisificar, como a dimensão nuclear 

sobre gênero, o antagonismo subjetivamente produzido entre mulheres e homens. 

Admite que a consequência dessa fixação é uma visão redutiva dos dados do 

passado.  O falo então emerge como único significante no processo de construção da 

subjetividade, tornando-a extremamente simplista, tudo parecendo estar fora do 

sujeito. 

A historiadora (1995) também acusa que reificar o antagonismo sexual torna 

todas as análises monótonas e viciosas. Os argumentos, geralmente baseados na 

atribuição da causalidade, pressupõe que as mulheres são dirigidas por valores 

morais, o que indica quanto essa versão de mulher é a-histórica e essencialista. 

Discorda da oposição binária universal que se auto reproduz sempre fixada da mesma 

maneira a-histórica, denunciando a inexistente dissecação do binarismo. Por isso 

reafirma:  

(...) devemos nos tornar mais autoconscientes da distinção entre nosso 
vocabulário analítico e o material que queremos analisar” (...) A história do 
pensamento feminista é uma história de recusa da construção hierárquica da 
relação entre masculino e feminino, em seus contextos específicos, e uma 
tentativa para reverter ou deslocar suas operações. Os/as historiadores/as 
feministas estão agora bem posicionados/as para teorizar suas práticas e 
para desenvolver o gênero como uma categoria analítica. (SCOTT, 1995, 
p.84) 
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A definição de gênero de Joan Scott (1995) possui duas partes e diversos 

subconjuntos, que, apesar de se inter-relacionarem, são analisados diferencialmente. 

O núcleo de sua definição conecta duas proposições: na primeira o gênero é um 

elemento que constitui as relações sociais em termos de diferenças entre os sexos; o 

segundo toma o gênero como forma primordial de significar relações de poder.  

A partir desta primeira classificação, Scott (1995) apresenta outra 

subclassificação definidora do termo: Os símbolos, os conceitos normativos, a 

flexibilidade do termo gênero e a identidade subjetiva. As representações simbólicas 

lidam com as questões metafóricas da mulher, por exemplo, no cristianismo, Eva é a 

transgressora e Maria a redentora, envolvendo respectivamente escuridão e luz. Os 

conceitos normativos interpretam os símbolos através das doutrinas, sejam estas 

religiosas, educativas, científicas, jurídicas ou políticas. A flexibilidade do conceito de 

gênero consiste em pulverizar a noção de fixidez da representação tradicional e 

binária de gênero, e a identidade subjetiva fornece a transformação da sexualidade 

biológica em sexualidade culturalmente construída.  

O gênero é uma forma primária de dar significação às relações de poder. 
Seria melhor dizer: o gênero é um campo primário no interior do qual, ou por 
meio do qual, o poder é articulado. O gênero não é o único campo, mas ele 
parece ter sido uma forma persistente e recorrente de possibilitar a 
significação do poder no Ocidente, nas tradições judaico-cristãs e islâmicas. 
Como tal, esta parte da definição poderia aparentemente pertencer à seção 
normativa de meu argumento, mas isso não ocorre, pois os conceitos de 
poder, embora se baseiem no gênero, nem sempre se referem literalmente 
ao gênero em si mesmo. (SCOTT, 1995, p.88)  
 

Scott (1995) finaliza seu artigo abordando particularmente a política como 

uma das áreas na qual o gênero é utilizado como análise histórica, sobretudo pelo 

aspecto de resistência à inclusão de questões relativas à participação das mulheres 

no centro majoritário de poder. A autora cita exceções como Elizabeth I da Inglaterra 

e Catarina de Medici na França, lembrando que nestas duas figuras históricas a 

direção política era salvaguardada por critérios de realeza e parentesco.  

Na teoria política da Idade Média islâmica, os símbolos do poder político 
fizeram mais frequentemente alusão às relações sexuais entre um homem e 
um rapaz, sugerindo não somente a existência aceitável de formas de 
sexualidade comparáveis às que descreve Foucault em seu último livro a 
respeito da Grécia clássica, mas também a irrelevância das mulheres para 
qualquer noção de política e de vida pública. (SCOTT, 1995, p.90) 
 

Scott (1995) lembra que esses dados acima não são fixos e o devir histórico, 

algumas vezes, afrouxa a pressão da dominação masculina sobre as mulheres. 
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Lembra como a discussão sobre o divórcio floresceu na argumentação de Louis de 

Bonald, em 1816, com a implementação da legislação da Revolução Francesa, 

estabelecendo um paralelo entre a relação da exploração dos aristocratas sobre o 

povo e a opressão dos homens sobre as mulheres. Joan Scott também cita os 

avanços que a Revolução Russa trouxe às mulheres, tanto na legalização do divórcio 

quanto na liberação do aborto, questões que foram posteriormente suprimidas pelo 

governo de Stalin.  

É imperioso citar a observação que Scott (1995) faz, referindo-se à França do 

século XIX, como as tensões entre reformadores burgueses e operários socialistas 

davam-se em ofensas que tinham no aspecto feminino sua maior degenerescência. 

Assim os burgueses denominavam os proletários como fracos e sexualmente 

explorados, como as prostitutas. Em contrapartida os trabalhadores insistiam na sua 

condição máscula, como fortes e protetores de suas mulheres e crianças.  

Essa tensão entre patrões e funcionários, indica como a alta política 

reconhece-se: 

(...) existência de autoridade superior às custas da exclusão das mulheres do 
seu funcionamento. O gênero é uma das referências recorrentes pelas quais 
o poder político tem sido concebido, legitimado e criticado. Ele não apenas 
faz referência ao significado da oposição homem/mulher; ele também o 
estabelece. Para proteger o poder político, a referência deve parecer certa e 
fixa, fora de toda construção humana, parte da ordem natural e divina. Desta 
maneira a oposição binária e o processo social das relações de gênero 
tornam-se parte do próprio significado de poder; por em questão ou alterar 
qualquer de seus aspectos ameaça o sistema inteiro.  (SCOTT, 1995, p.92) 
 

Scott (1995) por fim denuncia o quanto as mulheres são alijadas do poder do 

Estado, invisibilizadas como sujeitos históricos, mesmo quando se sabe quanto elas 

participaram de importantes eventos que mudaram o rumo da própria história humana.  

Assim, de Olympe de Gorges a Joan Scoot, uma erudição particular da luta 

emancipatória das mulheres fundou uma nova maneira de fazer ciência. Da 

antropologia à sociologia, da história à filosofia, da linguagem à política, toda uma rede 

de conhecimento foi erigida e tem sido constantemente acessada. Essa literatura tem 

chegado com certa facilidade entre as jovens mulheres, disseminando o feminismo 

em muitas veredas, da universidade ao sindicalismo. Também nos sistemas religiosos 

é cada vez maior o questionamento das mulheres, sendo possível o surgimento de 

organizações feministas voltadas às reinvidicações de mulheres religiosas. No Brasil, 

essa causa tem ressoado cada vez com maior amplitude, sendo possível falar em 

feminismo católico e mesmo em feminismo evangélico. 
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A seguir, ver-se-á como esse processo de emancipação política e sexual da 

mulher diante da sociedade patriarcal, tem impulsionado a militância LGBT ou 

LGBTQIA +. 
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IV – A AQUARELA LGBTQIA+ 

 

“Quem sou eu para julgar?” 

Papa Francisco 

 

Ao tratar da homoafetividade, é necessário compreendê-la a partir de uma 

perspectiva histórico-social no mundo ocidental. No mundo greco-romano, 

fundamenta-se a necessidade de uma compreensão macro-social quanto à temática 

do homoerotismo.95 Considera-se que ocorrem erros recorrentes, quando alguns 

autores aplicam certa generalização ao propor que esta prática era comum a toda 

Grécia Antiga,96 especialmente no período clássico da sua história. Um estudo nos 

permite compreender que em algumas cidades-estados (Pólis), as práticas 

homoafetivas se faziam mais presentes como na cidade de Atenas, se comparado 

aos dessas práticas outras cidades-estados como Esparta ou Corinto, onde ocorriam 

em menor intensidade.97 

Um anacronismo recorrente é a aplicação do conceito homosexualismo98 às 

práticas homoafetivas entre cidadãos atenienses ou gregos na antiguidade clássica. 

Não há sustentação para a ideia de uma homossexualidade natural e trans-histórica, 

                                                           
95 O termo homoerotismo foi cunhado por F. Karsh-Haak em 1911 e utilizado neste mesmo ano por 
Sandor Ferenczi.   
96 Segundo Spencer, as comunidades que colonizaram a Melanésia, cerca de 10 mil anos atrás, 
praticavam uma espécie de homossexualidade em seus rituais de caráter mágico religioso. Spencer 
afirma que, assim como os gregos atenienses do passado, os primitivos melanésios acreditavam que 
os meninos iniciavam sua vida sexual, em um ritual de iniciação, com um homem mais velho. Este 
fertilizava o mais jovem com uma inseminação de esperma no intuito que o menino adquirisse não 
apenas uma sabedoria sagrada, mas também se tornasse um guerreiro forte e protetor do clã.  Spencer 
estudando as práticas sexuais da Sambia, uma das comunidades do arquipélago da Melanésia, 
constatou que não acreditavam que o sêmen era produzido naturalmente pelo corpo e a felação era a 
forma como os meninos se tornavam possuidores desse líquido sagrado (SPENCER, 1999, pg. 19). 
97 Ao levantar algumas questões acerca da iconografia do sympósio e do kômos presentes nos vasos 
lacônios de figuras negras do século VI a.C, objetivando efetuar uma análise do significado das 
referidas imagens no intuito de entender o papel que as referidas práticas tinham no seio da sociedade 
espartana do período, MOURA, 2005, observa que "O sexo explícito feito entre homens aparece 
pintado, com certeza, em duas cenas e, talvez, em uma terceira. O coito anal é fortemente indicado 
pela posição do corpo, confirmando a prática de relações homossexuais em tais encontros.  
98 “Mesmo levando em consideração a nuance que as expressões possuem e que nada é tão objetivo 
quanto parece, não podemos deixar de salientar que os dicionários – aqui consultamos Houaiss, 
Aurélio, Michaelis e Priberam – trazem, unanimemente, o mesmo significado para homossexualismo: 
prática de atos sexuais entre indivíduos do mesmo sexo. Mas, aqui fica minha ressalva: todos os 
significados adquiridos pelas palavras tem um contexto histórico, a qual foi revista neste artigo. Logo, 
por mais que conste de tal significado a palavra, desconsiderado totalmente o que já significou, a 
etimologia da palavra não nos deixa em dúvida”. Acessado em 31 de março de 2017, in: 
(cultpopshow.com.br). 
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uma vez que nossas crenças atuais sobre a realidade das diferenças de sexos foram 

construídas nos séculos XVIII e XIX.99 

O fator histórico ao qual muitos autores recorrem para explicar a emergência 

de práticas homoafetivas comuns ou até mesmo institucionalizadas na Atenas 

Clássica foi o surgimento da democracia, muito diferente da concepção de democracia 

na modernidade iluminista “governo do povo”. A democracia ateniense caracterizava-

se na verdade, como o governo do cidadão. Um cidadão ateniense era um homem 

adulto livre nascido na cidade, ou seja, mulheres, escravos, servos, crianças e 

estrangeiros não eram considerados cidadãos. A política da cidade era feita pelos 

cidadãos e suas ações políticas eram estabeleciam por e entre eles. 

Além de política, os homens livres filosofavam, discutiam e se divertiam, 

estabelecendo uma rede que os instituía como seres plenos de direitos. Inclusive a 

prática da sexualidade por amor também era feita entre cidadãos. É evidente que eles 

conheciam o conceito de sexo por reprodução, pois era comum aos cidadãos serem 

casados e terem filhos, mas o prazer e a diversão não eram estendidos às suas 

esposas. Para isso existiam as hetairas, prostitutas de luxo. Suas esposas, como 

exposto anteriormente, eram vistas como um útero que garantiam a linhagem e a 

propriedade. Mulheres eram simplesmente consideradas pela perspectiva da 

procriação – inclusive a palavra grega para mulher gyneko, significa literalmente 

‘parideira’. 

A religião grega caracterizava-se pelo politeísmo, crença em inúmeros 

deuses, a cada um atribuindo-se a responsabilidade por certos fenômenos, como o 

deus Eros, responsável pelo sentimento de afeição entre as pessoas; assinalava-se, 

ainda, pela bissexualidade masculina, em que aceitava-se as relações sexuais de 

homens com mulheres e com homens, e pela pederastia, relacionamento entre o 

erastes e o erômenos: aquele, mais velho de 25 anos, procurava um moço entre 12 e 

15 anos (o erômenos), a quem, sob a aprovação dos respectivos pais, servia de amigo 

e educador até os seus 18 anos, quando a relação passava a ser de amizade, 

exclusivamente, sem conteúdo sexual que, de resto, não compreendia penetração 

anal e sim o coito interfemural (fricção do pênis entre as coxas, junto da genitália). Por 

                                                           
99 Excetuando os livros mais propriamente militantes do movimento gay, é escassa a bibliografia sobre 
a homossexualidade num sentido teórico mais efetivo. E talvez um dos mais importante s nesse campo 
é a obra Homossexualidade na Grécia Antiga de Kenneth J. Dover.  
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volta de 420 a.C, o filósofo ateniense Sócrates, afirmou que o amor verdadeiro dar-

se-ia entre um efebo e um homem adulto, sendo essa prática era considerada como 

mais inspiradora e natural que a heterossexual.  

Por exemplo, sobre o panteão grego – ou de outras religiões como a egípcia 

e a hindu -  depara-se com divindades bissexuais, homossexuais e/ou assexuais ou 

ainda sem mesmo uma definição sexual. O Deus indiano Ganesh, com sua 

metamorfose homem-elefante, possui, segundo uma de suas versões, uma origem 

que o faz descender de duas divindades femininas. Na mitologia grega, Zeus 

sucumbiu à beleza de Ganímedes, o arrebatando ao Olimpo. O viril Hércules contou 

com a ajuda de seu eromenos Abdero, na realização de seu oitavo trabalho. E os 

exemplos não são raros (RODRIGUES & LIMA, 2008). 

As civilizações grega e romana trazem pouca novidade sobre a relação entre 

homens e mulheres, contudo os registros sobre pederastia são mais abundantes. 

Cada cidade-estado grega lidava com a sexualidade de forma diferente. Em Creta, 

por exemplo, os meninos se preparavam para a vida adulta na companhia de um 

adulto. A arte do amor, da caça e da religião era iniciada durante dois meses na 

floresta, além dos muros da cidade (SPENCER, 1999, p. 41). Na Ilha de Lesbos, Safo, 

poetiza grega, celebrava o amor entre as mulheres, porém grande parte dos seus 

livros foi queimada, sendo possível afirmar sua homossexualidade a partir da tradição 

oral. 

Neste sentido percebe-se que, para o povo grego a prática sexual entre 

homens era livre e aceita desde que a mesma estivesse inclusa em certa moral e no 

código de costumes da época.100 Em Atenas, mais do que uma valorização da 

pederastia, existia uma desvalorização da sexualidade da mulher em quase todos os 

sentidos.  

Todavia a prática entre ‘iguais’ na antiguidade mediterrânica não se instituia 

apenas de valores sagrados, políticos ou de práticas afetivas entre soldados da 

mesma legião. No Egito antigo, guerreiros de terras conquistadas, eram sexualmente 

violados pelos vitoriosos, em um ato cerimonial de extrema humilhação, despojando-

                                                           
100 - Para o historiador Paul Veyne a civilização clássica romana, principalmente no Período Imperial, 
muito herdou da cultura e práticas gregas relacionada à sexualidade. O “amor grego” poderia ser 
chamado também de “amor latino”. Mas havia uma diferença importante: os romanos tinham horror à 
indulgência com que os gregos aceitavam o amor platônico que os cidadãos adultos reservavam aos 
efebos livres. Para os romanos, um cidadão digno deveria respeitar as mulheres casadas, as virgens e 
os adolescentes livres. As restrições à homofilia eram para evitar que um senhor fosse 
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os, assim, de suas qualidades viris, pois o penetrado perdia não apenas a 

masculinidade, mas, também, os valores de sua ascendência mítica. Ou seja, a 

homossexualidade era aceita desde que envolvesse questões de manutenção da 

ordem política e religiosa entre conquistadores e conquistados (SPENCER, 1999, p. 

34). 

Na civilização romana, as práticas homossexuais não eram condenadas, 

entretanto, também não estimuladas. O comportamento sexual do cidadão romano, 

sempre esteve atrelado à conquista de conhecimento nas altas classes sociais, 

incluindo a política, mas sempre com algumas ressalvas. Como na Grécia, em Roma 

aceitavam-se relações de homens mais velhos com rapazes, e repudiavam-se 

relações de homens mais velhos entre si, atribuindo à primeira relação uma troca de 

experiências capaz de mudar o destino do mais jovem, e à segunda uma espécie de 

desgraça. Em Roma, assim como na Grécia, a homossexualidade não era interditada, 

mas tinha um estrito código de regras. As relações deveriam ser do tipo senhor e servo 

tal qual na Mesopotâmia, mas desta se diferenciava, pois, os romanos estariam mais 

inclinados aos prazeres do sexo do que a rituais iniciáticos de conotação mágico-

erótica. 

O Judaísmo impôs normas rígidas à sociedade hebraica, impondo uma visão 

da sexualidade apenas para fins reprodutivos. A conversão cristã do imperador 

Constantino, no século IV d. C., coíbe todas as outras manifestações religiosas dentro 

do seu império e esse princípio será amplamente adotado pela igreja católica ao 

satanizar crenças religiosas e seus respectivos estilos de vida. Submeter-se a essa 

norma tornou-se o eixo fundante de toda a cristandade, obviamente com exceção das 

comunidades monásticas. Todos os outros estilos de vida e de sexualidade que não 

seguissem esse princípio estariam, irremediavelmente, ameaçados. Desde a 

esterilidade de um casal heterossexual até a relação sexual entre pessoas do mesmo 

sexo eram objetos de observação e condenação, pois não visavam reprodução. No 

caso da sodomia, o imperador Justiniano, em 533 d.C. promulgou as primeiras leis 

que puniam, com castração e fogueira, pessoas flagradas em relações homoeróticas 

(RODRIGUES & LIMA, 2008).  

Com o advento do cristianismo e a concepção do sexo como procriação, 

mudanças históricas significativas sobre as práticas sexuais e o controle dos poderes 

instituídos sobre as mesmas, foram se solidificando, na medida em que o judeu-
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cristianismo se afirmava como religião oficial do Império Cesaropapista ou 

Papacesarista. Justamente este controle impunha-se como condição para a afirmação 

do novo modelo de sociedade que se processava. Era necessário, de acordo com a 

nova constituição de poder, que os valores e costumes gregos e romanos fossem 

extirpados, destruindo não apenas suas atividades sexuais ‘sodomitas’, mas limpando 

todo o cenário o quanto possível. Inúmeras esculturas que retratavam a nudez atlética 

e sensual da sociedade greco-romana, foram sistematicamente destruídas.  

Prevalecia a concepção de que, se a sexualidade como vivenciada na 

antiguidade clássica permanecesse, as práticas das antigas religiões ditas pagãs 

também iriam continuar, mesmo que o cristianismo estivesse impressionantemente 

marcado pela simbologia pagã e zodiacal, como revela o documentário Zeitgeist 101de 

2007 produzido por Peter Joseph.  

Para alguns historiadores, por exemplo, o judaísmo, que serviu de base para o 

cristianismo, conseguiu sobreviver tanto tempo justamente pela imposição da 

castidade, pois assim haveria uma pureza do sangue e uma asseguração da 

continuidade da cultura que não se perderia no meio das outras. O cristianismo é 

herdeiro do pensamento judaico a respeito da sexualidade. 

Para o cristianismo, o sexo, deveria servir unicamente para a procriação. 

Dessa forma, garantir-se-ia a perpetuação da cultura cristã, sem se misturar ou perder 

diante das outras que pregavam a sexualidade como caminho religioso. Sexo, 

portanto, só poderia servir para a reprodução. É neste contexto que surge a 

valorização do amor romântico e o casamento por amor – isso na Idade Média ainda, 

por influência árabe. O casamento na sociedade ocidental passou a ser o único local 

onde a prática sexual era permitida, e somente para fins de reprodução, para santificar 

a criação divina.102 

A sociedade ocidental constituída na Idade Média tem como um dos seus 

traços fundamentais a institucionalização do poder eclesiástico do emergente 

catolicismo romano. Os dogmas, a moral e suas obrigações foram, lentamente, 

substituindo as visões próprias da cultura greco-romana a respeito da 

                                                           
101 O documentário denuncia um pacto estabelecido entre quatro sistemas: o religioso, o político, o 
econômico e o midiático. 
102 De acordo com a pesquisadora em Psicologia Social da PUC/SP Bruna Dantas, desde os primeiros 
séculos da era cristã, a sexualidade foi amplamente discutida pelo cristianismo, aparecendo nas 
pregações, nos tratados teológicos, nas orientações doutrinárias e nos códigos morais. A instituição 
eclesiástica preocupou-se com a vida sexual da sociedade ocidental, dispondo-se a orientá-la segundo 
suas prescrições. 
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homoafetividade ou do homoerotismo. A história bíblica das cidades de Sodoma e 

Gomorra, que foram destruídas pelo “pecado”, é descrita no Livro de Gênesis da Bíblia 

Sagrada. Nestas cidades, pessoas deitarem com outras do mesmo sexo, era uma 

prática bastante em voga. O verso 22 do capítulo 18 do Livro de Levítico descreve 

esse tipo de relação como “abominação”: “Com homem não te deitarás, como se fosse 

mulher: é abominação”. No verso 13 do capítulo 20 do mesmo livro bíblico judaico, 

aplica-se a pena capital: “Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse 

mulher, ambos praticaram coisa abominável: serão mortos; e o seu sangue cairá 

sobre eles”. 

Uma explicação para essa intolerância decorre da dissociação, neste período 

histórico, entre o ato sexual e o prazer. O escopo do ato sexual não estava, de maneira 

alguma, ligado à volúpia e sim à procriação. Deste modo, duas pessoas do mesmo 

sexo não teriam outro motivo para manter esse tipo de relação, a não ser, se fossem 

impulsionadas pelo desejo carnal, considerado um dos maiores pecados mortais pelo 

direito canônico católico. É irónico notar que o judaísmo - fonte primária do 

cristianismo - é a religião instituída que mais veementemente pregou a intolerância 

contra o homoerotismo na antiguidade e, com o advento do anti-semitismo católico, 

os mesmos judeus serão veementemente perseguidos praticamente na mesma 

intensidade que os chamados pederastas ou sodomitas.103 

Durante a Renascença e a Idade Moderna, com o destacado florescimento 

cultural, ocorreu igualmente certa valorização do mundo greco-romano como modelo 

de sociedade. Fatores históricos como a devastação proporcionada pela peste 

chamada ‘peste negra’104 do século XIV, bem como os movimentos reformistas, o 

renascimento comercial e a chegada ao Novo Mundo, entre outros, contribuíram para 

estas mudanças.  Entre as cidades italianas, berço do renascimento e do novo 

humanismo, passa a ocorrer maior tolerância às práticas homoafetivas ou 

homoeróticas, paralelamente à ascensão do capitalismo comercial e da ascenção 

                                                           
103 Obra de refência a respeito das perseguições comuns a judeus e homossexuais pelo Tribunal do 
Santo Oficio da Inquisição Católica encontra-se em Ensaios Sobre a Intolerancia: inquisição, 
marranismo e anti-semitismo (homenagem a Anita Novinsky), organizada por Lina Gorestein, Maria 
Luiza Tucci Carneiro, - 2.ed.: São Paulo: Associação Editoria Humanitas, 2005. 
104A interdição ao homoerotismo não ocorreu por vetos papais ou por banimento social. Quando, entre 
1347 e1351, a peste assolou a Europa, desconhecia-se a causa da doença. Sem respostas para a 
causa da epidemia atribuíram a culpa aos judeus, hereges e sodomitas, decidindo por sua 
exterminação.  
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econômica da burguesia mercantil, visando a um novo humanismo filosófico 

(OLIVEIRA apud BAILEY, 2002).  

A Academia Platônica de Florença, cujos patronos eram os Médicis, tornara-

se o centro irradiador desse emergente humanismo. Os neoplatonistas acreditavam 

que a missão do ser humano era ascender a níveis cada vez mais altos de 

conhecimento e amor, o que o levaria ao final a um sentimento de estar em comunhão 

com deus.  E este conceito neoplatônico da pureza do amor teve grande influência 

sobre a poesia, às artes plásticas e a literatura do século XVI (OLIVEIRA, 2002).  

É neste contexto intelectual, que toma forma a homossexualidade 

renascentista, baseada em grande parte na que foi adotada na Grécia antiga. O 

homoerotismo era tolerado, desde que dentro daquela concepção grega de 

pederastia. Leonardo da Vinci e Michelângelo expressam bem esse amor platônico 

de um homem mais velho por um belo rapaz, sendo comum em suas artes um 

conteúdo homoerótico. Michelangelo nutria uma afeição quase mística pelo nobre 

Tomasso Cavalieri, que entre uma de suas cartas ao jovem teria escrito “sono un 

prigioniero di un Cavalieri armato”.105 

 A homossexualidade voltou a ser tolerada como parte de um relacionamento 

idealizado entre um homem maduro e um jovem, fundamentada na perspectiva de 

fusão do espiritual e do erótico, semelhante à visão que se tinha sobre a mesma na 

antiguidade. No entanto, a prostituição e o papel sexual passivo eram condenados, e 

não há registro de casos de amantes da mesma idade (OLIVEIRA, 2002).  

Apesar de verificar certo arrefecimento a essas práticas ou, ao menos, da 

tendência de grandes personalidades desafiarem os dispositivos legais, estes 

continuavam inflexivelmente condenando os sodomitas. Para controlar a sodomia, foi 

criada em Florença, por exemplo, em 1432, a Ufficiali di Notte (Agentes da Noite), que 

perseguiram por 70 anos homens que tinham relações homossexuais – geralmente 

um homem mais velho e um jovem.  Instituição semelhante foi instituída em Veneza, 

em 1418: o Collegium Sodomitarum (NAPHY, 2004).  

Na Inglaterra do século XVII, apesar da consolidação do puritanismo religioso, 

também são constatadas práticas homoafetivas e homoeróticas. Aumentadas com 

clubes e tavernas onde esses homens se encontravam, alguns inclusive travestidos. 

A essas casas chamava-se popularmente de molly houses (casas de veados). Assim 

                                                           
105 Vide: “A vida e obra de Michelangelo Buonarotti”, Richard Tames, Madras, 1915. 
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como ocorria em Portugal, alguns desses estabelecimentos eram administrados por 

mulheres. Era comum naquele período que alguns aristocratas ou burgueses tivessem 

jovens criados solteiros que lhes serviam como amantes, sendo a condição de 

empregado um disfarce para que os mesmos pudessem viver na mesma casa 

(NAPHY, 2004). 

Segundo SPENCER106 (1999): 

Por um curto período, o princípio calvinista dominou completamente a 
Inglaterra. O adultério e a sodomia – homossexualidade – tornaram-se crimes 
capitais, e fornicação passou a ser punida com três meses de detenção. Nos 
Estados Unidos a sodomia e a bestialidade receberam a pena da forca. Por 
outro lado, a aristocracia francesa conservou a tradição do laissez-faire em 
relação a toda a questão da sodomia. No século XVII, ela era permitida nas 
classes superiores, enquanto qualquer outra pessoa apanhada no ato, até a 
metade do século XVIII, era queimada na Praça de Greve, em Paris. 
(SPENCER, 1999, p. 175). 

 

No interior da corte francesa do século XVIII, o mais notório homossexual foi 

Felipe de Orleans (1643-1715), regente do reino e irmão de Luís XIV, o Rei Sol. Felipe, 

embora casado com Henriqueta, da Inglaterra, preferia os pajens e jovens da corte a 

sua esposa ou a qualquer outra mulher. Não escondia suas preferências: pintava-se 

e vestia-se de mulher e chegou a dançar um minueto no palácio real com um de seus 

amantes. Foi também um dos fundadores da Ordem dos Templários (SPENCER, 

1996).   

Em relação às mulheres praticantes do lesbianismo,107 não se pode constatar 

semelhante tolerância, não lhes era perdoada a atividade homossexual, 

principalmente aquelas que se vestiam de homem. Também na Inglaterra as lésbicas 

travestidas foram perseguidas: em 1746, Mary Hamilton foi processada por ter-se 

unida a uma mulher e com ela viver como se fosse homem. (SPENCER, 1996).  

A partir da consolidação da burguesia no poder pós revolução francesa, tanto 

a homossexualidade masculina quanto a feminina foram deixando de ser 

considerados crimes graves. Na França e em quase toda a Europa a 

homossexualidade era cada vez mais passava a ser mais um assunto das autoridades 

civis que da Inquisição ou dos tribunais religiosos. Paris no início do século XVIII já se 

                                                           
106 Numa análise que se inicia ainda antes de Sodoma e Gomorra e que abarca culturas de todo o 
mundo, Spence apresenta-nos a forma como a homossexualidade era encarada por diferentes povos 
e culturas. Vide: “Homossexualidade: um a história”, Collin Spencer, Editora Record, 1996. 
107 Registros sobre o lesbianismo só começam a aparecer com mais frequência no século XVIII.  



 

231 
 

caracterizava como um uma grande cidade, onde se verificava a existência de uma 

subcultura homoerótica.  

O Século das Luzes presenciou menos execuções do que o século XVII, mas 

o controle policial era intenso.  Muitos dos homossexuais eram identificados por uma 

vestimenta específica com que podiam reconhecer seus possíveis parceiros, mas que 

servia também para serem notados pela polícia. Tal vestimenta, constituída de 

casaco, gravatas grandes, chapéu-coco e laços nos sapatos, era chamada de 

uniforme pederástico. A maior parte desses acusados era composta de operários e 

artesãos, sendo poucos os burgueses ou nobres que eram incomodados pela polícia. 

Os clérigos também constavam do “livro dos pederastas” da polícia: um clérigo de 30 

anos foi preso com um curtidor de couro de 20 anos, em seu próprio apartamento 

(NAPHY, 2004).  

A postura da polícia parisiense e da população em geral frente aos sodomitas 

era de relativa tolerância: os acusados preferiam reconhecer-se como pederastas a 

serem identificados como ladrões, já que se considerava a sodomia um crime menor. 

As penas dependiam das personalidades e circunstâncias envolvidas. Aristocratas e 

burgueses raramente eram incomodados pela polícia, pelo menos até a eclosão da 

Revolução de 1789 (SPENCER, 1996).   

No contexto da França pré-revolucionária, constata-se que a 

homossexualidade não era prática limitada aos nobres, uma vez que, muitos operários 

e homens do povo faziam parte dessa subcultura, que incluía locais para o encontro 

de pederastas, gestos, uma forma de falar e nomes para usar que os diferenciava e 

em que podiam identificar-se uns aos outros. Os princípios da Revolução acabaram 

por descriminalizar a sodomia: o código criminal de 1791 deixa de mencioná-la. 

Embora não tenham mais sido mortos nas fogueiras da Inquisição, os homossexuais 

não deixaram de ser reprimidos pelo preconceito e pelas chamadas polícias de 

costumes, “que procuravam controlar e impedir a desordem, a depravação de jovens 

por adultos predadores” (TORRÃO FILHO, 2000, p. 158). 

Na contemporaneidade, com o irromper do século XIX, a maneira como as 

autoridades legislativas, religiosas e científicas abordavam a homossexualidade e as 

práticas que empregavam sofreu modificações. Os homossexuais passaram a ser 

vistos como delinquentes em potencial, o que fez aumentar o rigor das leis, dos 

castigos e da vigilância contra as práticas homossexuais. Nesse contexto tão inóspito, 
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a homossexualidade acabou tornando-se o que Oscar Wilde (1905) imortalizou na 

carta De Profundis, endereçada do cárcere ao seu amante Alfred Douglas: “o amor 

que não ousa dizer seu nome” (SPENCER, 1996).  

Apesar das inúmeras tentativas de repressão às práticas homoafetivas no 

contexto de meados do século XIX verifica-se um aumento frequente das mesmas. 

Segundo Foucault (2001, p. 48), isto começa a causar “não somente uma explosão 

visível das sexualidades heréticas, mas, sobretudo, a proliferação de prazeres 

específicos e a multiplicação de sexualidades disparatadas”. Um exemplo disso é a 

prática do travestismo. Spencer (1996) cita a escritora George Sand, amante de 

Chopin, como uma das mulheres que se vestiam como homens para ingressarem nos 

círculos intelectuais então dominados por homens. Por outro lado, homens utilizavam 

o vestuário feminino, incluindo perucas e maquiagem, para viverem uniões 

matrimoniais com outros homens, na tentativa, muitas vezes bem-sucedida, de 

passarem despercebidos pela sociedade.  

Entre os séculos XVIII a XX, foram criadas e sustentadas as concepções de 

“diferença dos sexos” entre homens e mulheres, de “instinto sexual”, o que possibilitou 

a noção do que era normal ou patológico em matéria de sexualidade e, finalmente, de 

“homossexualidade”, com o intuito de promover e manter uma “desigualdade natural” 

entre os sexos que respaldasse a hegemonia do homem heterossexual na ordem 

burguesa dominante (COSTA, 1995).  

No decorrer do século XIX, no entanto, a forma de compreender a 

homossexualidade passa a inscrever-se na cultura, através da prática da medicina, 

como fato patológico. Ao assumir o protagonismo interpretativo para explicar as 

questões da sexualidade, a medicina passou a produzir teorias e tratamentos sobre o 

comportamento que passou, em 1869, a ser conhecido por homossexualidade.   

Publicado em 1886 e traduzido para o inglês na década de 1890, o livro 

“Psychopathia Sexualis” de Krafft-Ebing, influenciou toda uma geração de médicos no 

tratamento da homossexualidade,108 considerada partir de então como “[...] 

                                                           
108 Os termos heterossexual e homossexual foram criados em 1848 pelo psicólogo alemão Karl-Maria 
Kertbeny, no intuito de classificar e catalogar, como estava em voga desde a criação da enciclopédia 
iluminista. Essa sistematização, ressignificava e reatualizava em termos científicos, as práticas sexuais 
conhecidas desde a antiguidade clássica, desaprovando termos como pederastia e sodomia, menos 
por seu tom pejorativo e religioso e mais por remetê-los à objetividade da razão. Homossexualismo, 
classificado como grave e perversa patologia mental, passou a ser objeto da medicina social. O termo 
“homossexualidade”, segundo Spencer (1996, p. 274), aparece pela primeira vez em um panfleto 
escrito pelo médico húngaro Benkert em 1869. 



 

233 
 

insanidade devida a anomalias cerebrais, sinal de “doença hereditária do sistema 

nervoso central” e “sinal de degeneração” (SPENCER, 1996, p. 276)  

Nesse contexto diversas formas de tratamento foram utilizadas a fim de ‘curar’ 

a homossexualidade, entre elas a hipnose da castração, a terapia de choques 

convulsivos, lobotomia,109 terapia hormonal, terapia por aversão e as psicoterapias. 

Porém, contrariando um século de patologização, em 1973, a homossexualidade foi 

excluída do DSM – Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Psiquiátrica 

Americana. Não obstante a posição majoritária de cientistas em prol da 

patologização/cura da homossexualidade, uma minoria, ao longo da história, a 

compreendia de forma diferente. Segundo Spencer (1996), em 1928 foi fundada a 

“Liga Mundial pela Reforma Sexual”, que trabalhava em prol, entre outras coisas, da 

igualdade sexual.  “A igualdade sexual abrangia as injustiças contra homossexuais” 

(ibidem, p. 311). 

Em 1948 foi lançado o relatório Kinsey, intitulado O comportamento sexual do 

macho humano, que, ainda conforme Spencer (1996), escandalizou a sociedade da 

época devido aos “[...] dados sobre a incidência de comportamento homossexual” 

(ibidem, p.337), pois demonstrou que a homossexualidade é encontrada em todas as 

faixas etárias, todas as profissões, em todos os níveis sociais e em todos os lugares. 

Spencer afirma que essa publicação apoiou e encorajou homossexuais do mundo 

inteiro.  

 Em meados do século XIX surgem os primeiros movimentos visando a uma 

revisão da questão homossexual. Ainda em 1948, nos Estados Unidos da América, 

foi fundada a “Sociedade Mattachine”, que prestava assistência social à proteção dos 

homossexuais e promovia o debate sobre o lugar do homossexual na sociedade. Em 

1954, na Inglaterra, foi criado um comitê do governo para estudar a legislação sobre 

a homossexualidade e a prostituição, o que culminou com a fundação, em 1958, da 

                                                           
109 Em 1897, o inglês Havelock Ellis publicou aquele que seria um dos primeiros livros sobre o 
homosexualismo, inmdicando o procedimento para cura, a lobotomia. Criada pelo médico português 
Antonio Egas Moniz, a lobotomia - inicialmente denominada de leucotomia pré-frontal - deveria ser 
aplicada em indivíduos homossexuais – e também para a ninfomania feminina – e consistia em cortar 
as ligações entre os lobos frontais e o resto do cérebro do paciente.  
Por sua extrema brutalidade a lobotomia foi proibida e banida dos manuais e das práticas médicas 
entre os anos de 1960-1970. Entre seus efeitos colaterais, estavam mudanças bruscas de 
personalidade, efeitos colaterais graves e mortes. O estado vegetativo ou catatônico tornou-se decisivo 
na proibição da lobotomia, pois eram visto com reflexos inaceitáveis da busca por esses objetivos.  
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Sociedade pela Reforma da Lei Homossexual, cuja reforma só foi efetivada em 1966 

(SPENCER, 1996).  

Embora tenha havido inúmeras iniciativas individuais para a modificação da 

legislação e da inserção social do homossexual, foi o movimento da contracultura, nas 

décadas de 60 e 70, que propiciou o ambiente favorável para as ações 

descriminalizantes e despatologizantes acerca da homossexualidade. Esse 

movimento, formado eminentemente por jovens, protestava contra os padrões 

socioculturais vigentes e contra a guerra do Vietnã. Neste cenário, um fato foi decisivo 

para o início dos movimentos militantes gays: em 1969, um bar gay de Nova Iorque, 

chamado Stonewall Inn, foi invadido pela polícia, e os fregueses resistiram durante 

dois dias e duas noites (SPENCER, 1996). Este fato teve como consequência a 

criação do movimento de libertação gay chamado Stonewall, que reivindicava o fim 

da opressão e da discriminação de pessoas com orientação homossexual.   

A partir das lutas da contracultura, expandem-se os movimentos através de 

jornais, paradas, seminários, palestras, grupos de apoio, para a organização do 

embate dos homossexuais pela conquista de direitos civis. Foram esses movimentos 

que, ainda nos Estados Unidos, pressionaram cidades a rejeitar leis homofóbicas e 

acabar com a perseguição a homossexuais. Esses mesmos movimentos 

pressionaram a comunidade médica a retirar a homossexualidade da lista de 

desequilíbrios psicológicos (NAPHY, 2004).       

Como consequência da luta organizada, outros países começaram a modificar 

suas legislações.  Spencer (1996) salienta que atualmente 74 países, dos 202 países 

do mundo, consideram ilegal o comportamento homossexual. Nos países islâmicos, a 

punição de atos homossexuais pode variar dede prisão a chicoteamento, 

apedrejamento e amputação de pés e de mãos. Na Arábia Saudita, é crime passível 

de pena de morte. Apesar desse quadro, em países como Grécia, Islândia, Holanda, 

Nova Zelândia, Polônia, Austrália Dinamarca, França, Alemanha, Inglaterra, Estados 

Unidos, a situação é bem diferente. Em alguns destes países já existem leis de 

proteção à discriminação, reconhecimento da união civil entre homossexuais e o 

estabelecimento de idade mínima para a orientação sexual, seja hetero ou 

homossexual.   

Apesar do movimento LGBTQIA+, reivindicar internacionalmente igualdade 

nas leis e garantias contra a discriminação, nenhum tratado internacional de direitos 
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humanos refere-se explicitamente aos direitos e liberdades das pessoas de tendência 

sexual alternativa. Segundo Spencer (1996), isso ocorre porque grande parte da 

sociedade ainda considera homossexuais pessoas perigosas, perversas e pecadoras, 

sendo a homossexualidade considerada inferior à heterossexualidade, “[...] 

principalmente porque os casais gays e lésbicos não podem procriar” (ibidem, p.369).  

Embora se possa verificar que muito já se caminhou no sentido de uma 

abertura sociocultural da homossexualidade, Spencer (1996) afirma:  

Os direitos dos gays não gozam de proteção suficiente em nenhum código 
reconhecido de direitos humanos. Parece que isso não é devido a 
deficiências textuais dos principais tratados, mas, sim, à sua interpretação 

sob a ótica conservadora das pessoas investidas de autoridade. (SPENCER, 

1995, p. 370). 
 

Da honra entre homens gregos, passando a pecado abominável da carne pelo 

judeu-cristianismo, pela revisão iluminista de patologia, a relação sexual entre 

pessoas do mesmo sexo, tornou-se tema de intensos debates entre diversas esferas 

como a religiosa, política, jurista, biológica entre outras.    

Ao contrário do movimento de emancipação política das mulheres durante o 

iluminismo, desconhece-se quem, no período, defendesse as relações sexuais entre 

iguais, tal era a invisibilidade do tema. No universo das artes há casos de romancistas 

como Oscar Wilde e Virginia Woolf. O primeiro, após retumbante sucesso nos teatros 

ingleses, acusado de pederastia, foi perseguido e preso na Inglaterra vitoriana, 

exilando-se, em situação paupérrima em Paris, onde faleceria moribundo em 30 de 

novembro de 1900.  A segunda, tal qual Ofélia de Shakespeare, suicidara-se no rio 

Ouso, em 28 de março de 1941. O casamento heterossexual nem sempre era a 

salvação, sendo que a exclusão social e morte estariam a rondar as práticas 

homoeróticas.  

Por isso, ao mergulhar-se nos símbolos oriundos dos povos da antiguidade, 

vislumbramos como a sociedade se constitui, em um jogo de avanços e recuos sobre 

a tolerância à diversidade sexual, ao empoderamento de mulheres e da comunidade 

LGBT, reconhecendo as variadas formas de relacionamentos oficializados ou 

interditos ao longo da história humana. 

Várias leis surgiram na Europa até o século XIX, quando, enfim, em 1861, a 

pena de morte pelos atos de sodomia foi substituída por trabalhos forçados 

(RODRIGUES & LIMA, 2008). 
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Sigmund Freud via a relação entre iguais de uma maneira diferente da maioria 

de seus colegas médicos contemporâneos. Freud afirmava que a psique e a 

‘preferência’ sexual são influenciadas pelo inconsciente, desde o útero, passando pela 

infância e se firmando na adolescência. No entanto, a universalidade dessa teoria foi 

questionada, pois há exemplos de indivíduos que passam a sentir atração pelo mesmo 

sexo após terem se relacionado por anos ou décadas, com pessoas do sexo oposto. 

Pesquisas mais recentes apontam que a predisposição sexual a determinadas 

normas sociais estaria em nossos genes, afirmando que a sexualidade estaria ligada 

à representação genética.   

A complexidade aumenta quando entram em cena tipos bissexuais, assexuais 

ou pansexuais, denotando a insuficiência dos estudos em abarcar à diversidade de 

práticas sexuais consensuais.  Ainda assim, essas três categorias não parecem 

suficientes para abarcar toda a diversidade de orientações sexuais existente, pois elas 

não levam em consideração a forma pela qual cada pessoa se identifica. Nem todas 

as pessoas que, ao nascerem, foram reconhecidas como mulheres se identificam com 

o gênero feminino. Da mesma forma, nem todos os que foram reconhecidos como 

homens se identificam com o gênero masculino. Quando consideramos o gênero 

nessa classificação, a diversidade de combinações possíveis aumenta ainda mais. 

Todavia, tem sido a homossexualidade, sobretudo a masculina, que tem 

estado sob o holofote dos debates atuais sobre homofobia, sendo quase como um 

manto (ou a linha de frente) que parece abarcar as demais manifestações periféricas 

da sexualidade. Compreender a reflexão teórica brasileira sobre o tema na visão de 

seus precursores torna-se essencial para entender a luta por direitos civis da 

comunidade LGBTQIA+ e o embate travado com setores extremo conservadores da 

sociedade brasileira. Nesse sentido far-se-á uma breve citação de dois livros surgidos 

no início da década de 1980: “Homossexualidade: da opressão à libertação” de Hiro 

Okita (2015) e “O que é Homossexualidade?” de Peter Fry (1985).  

A obra de Okita (2015) é fruto dos debates internos promovidos pela 

Convergência Socialista, uma tendência interna do Partido dos Trabalhadores, que 

em 1990 originou o PSTU.  Então precisa ser compreendida no panorama da luta 

contra a ditadura militar instalado no Brasil no ano de 1964. A obra foi gerada sob o 

impulso do processo de reorganização da militância, sobretudo nas ações políticas do 

“SOMOS: Grupo de Afirmação Homossexual”. Importante esclarecer que o SOMOS 
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também era composto por um grupo lésbico-feminista, que em conjunto, defendiam 

uma política de aliança com setores sociais oprimidos, sobretudo da classe 

trabalhadora. Emblemático dessa aliança foi o dia 1º de maio de 1980, quando, diante 

de aproximadamente 100 mil operários do ABC paulista, duas faixas assinadas pela 

Comissão de Homossexuais Pró-1º de Maio, foram levantadas e recebidas com 

entusiasmo aplausos: “Contra a intervenção nos sindicatos do ABC” e “Contra a 

discriminação do trabalhador(a) homossexual”.  

A marcação socialista é característica da obra de Okita (2015), denunciado a 

exploração por uma pequena parcela da população de um contingente amplo da 

sociedade, oprimindo além do operariado, mulheres, jovens, afrodescedentes e os 

LGBTQIA+. Okita (2015) também denuncia como países socialistas como Cuba e a 

União Soviética stalinista perseguiam e torturavam homossexuais, lembrando a 

necessidade das organizações socialistas revolucionárias em manter uma política 

constante de combate à homofobia, lesbofobia, a transfobia, em suma o ódio e o medo 

dos coletivos LGBTQIA+, como parte da organização cotidiana de uma sociedade 

igualitária.  

Resgatando a história do SOMOS, Okita (1981) volta ao ano de 1977, quando 

universitários da cidade de São Paulo saiam às ruas gritando por liberdade. No ano 

seguinte, o operariado do ABC paulista deflagra uma greve histórica. O feminismo 

consolidava-se no Brasil, presente tanto nos debates universitários quanto na 

divulgação da obra de Simone de Beauvoir no país; “O Segundo Sexo”, por exemplo, 

foi traduzido e publicado no Brasil em 1962. É nesse panorama efervescente que, em 

1978, grupos clandestinos homossexuais reuniam-se na capital paulista. Em abril de 

1980 o I Encontro Brasileiro de Grupos Homossexuais Organizados foi realizado na 

capital paulista. O movimento não estava restrito a capital paulista, sendo que desde 

1979, na capital fluminense, uma militância homossexual reunia-se e mantinha uma 

agenda de atividades110. No Nordeste brasileiro, em 1980, o movimento ativista 

homossexual era fundado sob a denominação Grupo Gay da Bahia.  

Em 13 de junho de 1980, uma passeata formada por homossexuais, 

feministas e travestis ganhou as ruas da cidade de São Paulo para protestar contra a 

repressão da polícia, desde então, o mês de junho tem sido celebrado como referência 

nacional na luta de homossexuais por direitos civis e no combate à homofobia naquela 

                                                           
110 http://pre.univesp.br/historico-da-luta-lgbt-no-brasil#.WbKPH7pFzIU. 

http://pre.univesp.br/historico-da-luta-lgbt-no-brasil#.WbKPH7pFzIU


 

238 
 

que se tornou a principal vitrine da causa no Brasil: a Parada LGBT. Importante 

salientar que a sigla LGBT vem desdobrando-se constantemente desde os anos de 

1990, quando surgiu sobre a legenda GLS (Gays, lésbicas e simpatizantes), sendo 

concomitantemente ampliada, sendo possível encontrá-la sob a forma mais atual, a 

legenda LGBTQIA+ (Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, 

intersexuais e assexuais). 

Okita (2015) apresenta as dificuldades que o debate da nascente causa 

homossexual apresentava no Brasil, sobretudo por estar afinada com o socialismo. 

Uma dessas dificuldades era a constante citação da perseguição a homossexuais em 

Cuba. Os opositores da causa socialista, contestavam veementemente o projeto 

político do movimento homossexual brasileiro com sua identificação à esquerda, tendo 

em vista o atrelamento do ativismo a outras ditas minorias sociais, como as mulheres, 

os negros, os indígenas e os ecologistas, o que evidencia que o ativismo LGBTQIA+ 

no Brasil estava fortemente marcado por diferenças de classe e de etnia/racial.  

Uma suspeita residia sobre a esquerda brasileira, acusada de oportunismo 

em relação ao movimento homossexual. A saída encontrada foi o afastamento por 

parte de todos os grupos de movimento homossexual de qualquer sigla político-

partidária, erguendo um princípio de autonomia a qualquer ideologia de poder. Okita 

(2015) indica que seu objetivo é analisar o tema da discriminação sobre a população 

homossexual, levando em conta o método marxista, o materialismo histórico-social. 

Nesse caminho pretende apontar perspectivas para a libertação da opressão sofrida 

por homossexuais, tendo em meta a abolição da sociedade de classes.  

Tendo esse horizonte como perspectiva, Okita toma a obra “A Origem da 

Família, da Propriedade Privada e do Estado” de Friedrich Engels como referência, 

refletindo sobre a presença da homossexualidade na sociedade, refletindo sobre o 

tema nas sociedades primitivas, no matriarcado, na religião patriarcal, nas sociedades 

mediterrânicas classistas, no Cristianismo e no advento do capitalismo. Identifica 

nessa linearidade histórica como a homossexualidade vai perdendo seu status social, 

pois de reverenciada como sagradas pelas sociedades primitivas torna-se ato 

abominável com a influência cristã no Império Romano. O autor cita a perseguição 

pública do imperador Alexandre Severo aos prostitutos masculinos, o que, 

consequentemente levou a homossexualidade cada vez mais à clandestinidade 



 

239 
 

social. Após a oficialização do cristianismo como religião do Estado, o imperador 

Valentino instituiu a pena de morte na fogueira aos sodomitas.  

Okita (2015) denuncia o esquema da Santa Inquisição que, para apropriar-se 

da fortuna de nobres feudais, acusava-os de sodomia e de heresia ao mesmo tempo. 

Todavia a homossexualidade grassava nos mosteiros católicos desde à época de 

Agostinho, que, em 423, recomendava às freiras que seu amor jamais fosse carnal. 

Em 693, na Espanha, penas severas eram aplicadas aos padres surpreendidos ou 

sob suspeitas em atos de sodomia, indo da castração à execução.  

 O autor (2015) cita dois casos documentados de perseguição católica a 

homossexuais nos quais estes são denominados de bruxos. O primeiro, ocorrido em 

1022 na cidade francesa de Orléans, acusa o réu de participar de festins religiosos. O 

segundo, datado de 1114, no povoado francês de Bucy-le-Long, acusa um grupo de 

homens de manterem entre si rituais sexuais. Okita refere-se a presença no medievo 

europeu de grupos de resistência, incisivamente hostis à Igreja Romana. Esta por sua 

vez reagia, enviando à fogueira mulheres e homens acusados respectivamente de 

lesbianismo ou sodomia. Talvez a figura mais célebre, controversa e emblemática 

dessa perseguição à homossexualidade, seja Joana D’Arc, acusada de bruxaria, 

travestismo e crimes políticos.  

 Mesmo os reformistas cristãos do Norte mantiveram esse clima de perseguição 

à homossexualidade, caçando, torturando e queimando bruxas e bruxos. Okita 

exemplifica a dimensão da perseguição a homossexuais na idade média cristã quando 

toma a palavra inglesa fag, utilizada para designar pejorativamente homossexuais 

masculinos, estando intimamente vinculada à maldição do fogo, sendo que o termo 

fagget originalmente definia a lenha usada na fogueira. Cita ainda que na fogueira 

erguida contra lésbicas, utilizava-se homossexuais masculinos como parte da lenha. 

 Okita (2015) acusa tanto a Igreja Católica quanto a aristocracia medieval pelo 

alto nível de histeria coletiva dirigida contra homossexuais, tendo em vista o quanto 

ameaçavam a hegemonia da Igreja fundada explicitamente na ordem patriarcal. Alerta 

ainda que toda pessoa suspeita de conspirar contra o cristianismo era perseguida 

como praticante de feitiçaria, sendo que muitas eram bodes expiatórios convenientes 

por razoes diversas. Importante ressaltar que a expressão bode expiatório possui alto 

teor de bruxaria, pois o bode era o animal referido como o parceiro canalizador de 

Satanás no sabá. 



 

240 
 

 Quando aborda a opressão homossexual no capitalismo, Okita demonstra 

quanto este herdou das perseguições a mulheres e homossexuais, tendo em vista 

quanto a formulação da ideia de família burguesa fundava-se na figura soberana do 

patriarcado, ressignificado na figura do patrão, o dono da fábrica.  Tanto as mulheres 

quanto os homossexuais deveriam manter-se em um sistema de opressão, pois sua 

libertação figurava uma ameaça ao funcionamento da família.  

Retomando Engels, Okita (2015) considera o conceito de família, forjado pela 

revolução burguesa, como essencial ao sistema capitalista. Primeiro porque nela 

reside a base do sistema de transferência da herança patriarcal, mantendo a linhagem 

do sangue. Em segundo momento porque é na família que o sistema de mão de obra 

humana reproduz-se. E finalmente em terceiro, quando a ideia de família se constitui 

como instrumento de imposição da ideologia burguesa sobre a descendência, 

delineando os papeis sexuais distintos, com a submissão da mulher e dos demais 

membros familiares ou regidos pelo sistema de parentesco à autoridade do patriarca. 

Após essa reflexão dialético-histórica da sexualidade, Okita aborda a presença 

da homossexualidade em cinco países: Alemanha, União Soviética, Cuba, Estados 

Unidos da América e Brasil. 

Sobre a Alemanha, o autor reflete sobre a formulação do código penal da 

Federação Alemã do Norte, de 1860, que declara a homossexualidade masculina um 

delito e dos efeitos que essa lei teve sobre o posterior debate na sociedade alemã do 

período. Célebre nesse caso foi a carta de Karl-Maria Benkert dirigida ao ministro da 

justiça alemão, onde argumenta que não é papel do Estado imiscuir-se no dormitório 

alheio, indignando-se com “o fanatismo, a ignorância e a intolerância numa atitude 

que podemos facilmente associar à militância contemporânea do movimento 

homossexual”. Benkert que havia contribuído na redação da lei do estado de 

Hannover, cuja legislação, desde 1840, havia equiparado a nível legal, as relações 

homossexuais das heterossexuais, alertava para o retrocesso que a aplicação 

nacional do parágrafo 175, que criminalizava a homossexualidade, representava. 

A carta de Benkert inspirou, sobretudo na Alemanha e Inglaterra, obras 

literárias e científicas em favor dos direitos dos homossexuais. Em 1897, Magnus 

Hirchfeld fundou na Alemanha a primeira organização em favor da liberação 

homossexual, tendo uma amplitude de objetivos, sendo o principal deles a abolição 

do parágrafo 175, exceto quando atos homossexuais empregassem o uso da violência 
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ou quando envolvesse menores de 16 anos. Hirchfeld também denunciava a 

improcedência da lei, tendo em vista que a mesma vitimava milhares de cidadãos que 

ficavam à mercê de chantagistas, levando-os às raias do desespero e ao suicídio. O 

comitê teve suas atividades encerradas em 1933 pelo nazismo.  

Ao tratar da URSS, Okita (2015) lembra que a Revolução Russa de 1917 aboliu 

as leis que condenavam a homossexualidade. No entanto o governo revolucionário 

bolchevique também sofrerá um retrocesso, pois em 1928, a União Soviética, na figura 

do médico Nikolai Pasche-Oserski, começa a considerar a homossexualidade e o 

aborto como potenciais riscos sociais. Em 1929, sob o governo stalinista, a URSS, a 

homossexualidade é percebida como uma degenerescência da sociedade burguesa. 

Iniciava-se uma nova era de perseguição a homossexuais que ainda hoje paira sobre 

a Rússia atual, cuja legislação associa homossexualidade e pedofilia.  

No caso de Cuba, um sistema socialista único sobrevivendo ao lado do 

imponente capitalismo norte-americano, a tendência foi reproduzir a lógica imperialista 

imposta pela URSS. Desde sua eclosão, a Revolução Cubana de 1959 considerou a 

homossexualidade uma perversão burguesa, um sistema de exploração sexual com 

resquício dos cassinos e cabarés que deleitavam turistas, sobretudo norte-

americanos. Na onda migratória aos USA, milhares de homossexuais cubanos 

abandonaram a Ilha do Caribe, fugindo da perseguição revolucionaria comunista.  

Okita (2015) acredita que a saída para esse impasse contra-revolucionário é a 

revolução. Afirma: 

(...) é a revolução política feita pelos trabalhadores, restabelecendo o seu 
poder na direção do Estado, derrubando a burocracia stalinista instalada no 
poder, garantindo a total liberdade sexual e o fim da opressão sobre as 
mulheres e homossexuais e o direito à autodeterminação das minorias 
étnicas. (OKITA, 2015, p.61) 
 

Sobre os Estados Unidos da América, Okita (2015) inicia sua reflexão sobre a 

homossexualidade, relembrando a violenta repressão policial no bar homossexual 

chamado Stonewall Inn, em 28 de julhoh de 1969, na cidade de Nova York. Ao invés 

de fugirem, como de costume, um grupo de fregueses, liderados por travestis, 

trancaram os policiais no bar, incendiando-o. Quando os policiais tentaram fugir, o 

grupo de fregueses atiravam de volta pedras e garrafas. Foram quatro noites de 

intenso confronto entre policiais e homossexuais, sendo que logo em seguida foi 

fundada a Frente de Libertação Homossexual. Em seu primeiro ano de aniversário, 

10 mil homossexuais ocuparam as ruas de Nova York gritando a palavra de ordem 
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“ser homossexual é bom”. Desde então esse ativismo começou a aparecer em outras 

grandes cidades dos USA e da Europa, dando origem ao Gay Prade e às 

manifestações mundiais do dia do orgulho gay e às paradas LGBT’s ou LGBTQI’s. 

Okita (2015) ressalta que o ativismo gay nasce no seio das contestações de 

grupos sociais periféricos, como o feminismo e o movimento negro norte-americanos. 

O impacto da militância homossexual, e consequente abertura na sigla LGBTQIA+, na 

sociedade norte-americana tem sido intenso e talvez tenha influenciado a Associação 

Americana de Psiquiatria a repensar sua classificação tradicional da 

homossexualidade como doença, levando estados como a Califórnia a abolir uma lei 

centenária que punia comportamentos homossexuais com prisão perpetua.  

Em 1971, na cidade de São Francisco, irrompeu uma nova onda de violência 

entre policiais e homossexuais. Esta cidade com uma população homossexual e 

bissexual estimada, em 2006, em 15% de sua população geral, tem sido considerada 

a capital gay mundial. O assassinato do vereador e ativista político Harvey Milk, em 

novembro de 1978, pelo ex-policial e ex-vereador Dan White marcou a história da 

cidade. Em maio de 1979, após a leitura da sentença mínima aplicada a White, a 

cidade de São Francisco teve o prédio de sua prefeitura atacado e carros queimados, 

com um prejuízo de um milhão de dólares somente em imóveis públicos, segundo 

Okita. 

Por outro lado, os homossexuais americanos perceberam que, quanto mais 
se manifestavam, mais crescia a repressão. Os episódios da morte de Harvey 
Milk e de outros homossexuais menos conhecidos são muito significativos, 
em última análise, da filosofia: ‘faça, mas não diga, senão apanha’. Mesmo a 
participação direta dos homossexuais na vida política americana é uma 
maneira de o sistema democrático manipular as lésbicas e os homossexuais 
masculinos como minas de votos, sobretudo numa cidade como São 
Francisco. (OKITA, 2015, p.68)  
 

Okita (2015) considera que a sociedade norte-americana, erigida 

hegemonicamente sobre o sistema capitalista, desestabiliza a luta dos grupos sociais 

periféricos, como é o caso dos homossexuais. O autor acredita que a causa desse 

esfacelamento do movimento homossexual deve-se a própria estrutura autônoma dos 

grupos homossexuais e demais grupos periféricos, como o feminismo e o movimento 

negro. A liberdade no capitalismo é uma ilusória crença que afirma os direitos civis 

individuais, fragmentando a luta de emancipação dos grupos sociais e sexualmente 

oprimidos, como mulheres, negros e homossexuais. Acrescenta-se à lista de exclusão 

de Okita (2015), os latino-americanos, os muçulmanos e os intersexuais. O autor 
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acredita que somente quando esses diversos grupos oprimidos se compreenderem 

como iguais diante do núcleo central de poder, sua chance de transformação social 

ampliar-se-á. Enquanto isso, toda chance de conquistas estará fadada ao jogo do 

fluxo e refluxo permitido pelo capitalismo e sua face pretensamente liberal.  

No caso do Brasil, Okita (2015) percebe a situação do homossexual agravada 

pelas condições semicoloniais do país. Além da luta contra a discriminação e 

marginalização, o fator econômico impõe-se ferozmente. A repressão inicia-se na 

família devido às condições brasileiras específicas, como a marcação machista da 

cultura e o forte predomínio do cristianismo na sociedade brasileira.  

O mito do macho poderoso é ainda bem característico da cultura brasileira. Em 

1991, o então presidente da República Fernando Collor em solenidade em Juazeiro 

na Bahia, emitiu a frase que havia nascido “com aquilo roxo”111.  A expressão significa 

que o recém-nascido é um macho alfa potencial, ou, utilizando outra metáfora 

tipicamente popular, é verdadeiramente um “cabra-macho”. Toda uma referência 

machista tem marcado a cultura brasileira e atribuir aos rio-grandenses-do-sul a 

antonomásia de menor virilidade tornou-se uma das anedotas típicas do imaginário 

popular brasileiro. A variação machista também se estende às mulheres com perfil 

masculinizado ou que executem tarefas prioritariamente definidas como masculinas, 

chamadas de paraíba mulher-macho.  

Okita (2015) entende que a dificuldade é maior quanto mais próximo o 

homossexual estiver da linha de pobreza e da exclusão social, que no Brasil é também 

exclusão racial e regional.  Mesmo que não haja uma lei específica coibindo a 

homossexualidade, toda uma literatura a abarca sob a denominação de “atentado 

grave ao pudor”. O autor cita que em 1979, o jornal alternativo Lampião da Esquina 

foi ameaçado de circular. A estratégia foi adotar a Lei de Imprensa, justificando que o 

material editorial do jornal atacava ostensivamente a “moral e os bons costumes”. 

Aparentemente em seu sentido vago e arbitrário, o significado da frase “moral e bons 

costumes” apresenta o outro fator característico da cultura brasileira, a proeminente 

supremacia católica colonizadora.   

O autor (2015) elenca uma série de estruturas da sociedade brasileira que 

inviabilizam a partição social de homossexuais na vida pública. No ambiente de 

trabalho as pessoas são sabatinadas em entrevistas e o menor indício de 

                                                           
111 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/3/29/brasil/4.html. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/3/29/brasil/4.html


 

244 
 

homossexualidade é suficiente para riscar um potencial funcionário da lista de 

recursos humanos. Okita (2015) afirma que as empresas, nacionais e multinacionais, 

só promove heterossexuais aos postos de decisão. Seria pertinente, no atual terceiro 

milênio, uma pesquisa que demonstrasse a preferência de empresas de grande porte, 

tipo supermercados ou grandes lojas de magazines por evangélicos e evangélicas em 

seu quadro funcional. 

Quando o tema saúde é citado, Okita (2015) refere-se aos problemas que 

homossexuais enfrentam, sobretudo se alguma doença esteja vinculada à 

homossexualidade. Quando seu livro foi publicado em 1981, havia mais ou menos três 

anos que o vírus do HIV havia surgido, sendo, portanto, improvável que o autor 

pudesse referir-se a AIDS ou ao pavor social inicial que a mesma causou nos 

ambientes de saúde e nos demais setores da sociedade brasileira.  

A repressão policial no Brasil sempre manteve a homossexualidade em 

vigilância constante. Travestis brasileiros em situação de prostituição conhecem no 

corpo os sinais repressivos da polícia. Não bastasse a abordagem policial, todo um 

sistema repressivo é acionado quando um travesti é aprisionado com demais 

detentos, que descarregam sobre o travesti sua revolta acumulada, seja esta sob a 

forma de violência física comum ou violência sexual. A presença brasileira na 

liderança mundial de violência fatal sobre a população de travestis e transexuais é 

significativa de como a sociedade internalizou o ódio e o medo dos homossexuais.  
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Figura 16 – Somos todos Verônica 

http://dimitri-sales.ig.com.br/index.php/2015/04/15/somos-todas-veronica/ 

 

Na grande empresa brasileira, denuncia Okita (2015), a homossexualidade 

sempre esteve ligada à criminalidade, sendo que o jornalismo sensacionalista usará 

“uma linguagem desmoralizante e agressiva ao referir-se a esses casos”. Por outro 

lado, programas de humor apresentam uma imagem caricata e cómica de pessoas 

homossexuais, sendo comum as novelas brasileiras sempre os apresentarem 

carregados de trejeitos.  

Após esses apontamentos, o autor (2015) apresenta sua visão da trajetória da 

homossexualidade. Detecta nos anos de 1960, na contracultura e no Movimento 

Tropicalista um contexto favorável ao surgimento do moderno homossexual brasileiro. 

No entanto, a ditadura militar e seus órgãos repressivos, sobretudo o AI-5, 

interromperam esse processo. Com a reabertura política no ano de 1979, com a 

http://dimitri-sales.ig.com.br/index.php/2015/04/15/somos-todas-veronica/
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promulgação da Lei da Anistia, o autor detecta na imprensa uma retomada da 

abordagem da homossexualidade, seja através do Lampião da Esquina ou em 

periódicos de circulação nacional.  

Okita (2015) considera fundamental o surgimento do grupo SOMOS para a 

afirmação da homossexualidade no Brasil, interagindo com artistas e intelectuais pela 

luta em defesa da autonomia jornalística do jornal Lampião da Esquina. Todavia, o 

autor detecta quanto o movimento homossexual paulistano do SOMOS guardava um 

forte componente machista, datando o ano de 1979, quando o grupo permitiu às 

lésbicas participação no grupo, o que foi inviabilizado logo em seguida pela pouca 

autonomia do grupo lésbico-feminista na determinação decisória da equipe. Em 1980, 

o grupo de mulheres homossexuais, afastando-se do SOMOS, fundou seu próprio 

movimento. Okita (2015) no entanto esquece de mencionar sobre qual denominação 

esse grupo de homossexual-feminista nominou-se. Em pesquisa no google nada foi 

encontrado sobre o dado apresentado por Okita (1981). Entretanto, lésbicas tem 

reclamado da pouca visibilidade que possuem na agenda LGBTQIA+, como 

demonstra a matéria publicada em 15 de junho de 2017 na revista eletrônica Brasil de 

Fato: "As mulheres são invisibilizadas no movimento LGBT", afirmam militantes 

lésbicas que promoveram a 15ª Caminhada de Mulheres Lésbicas e Bissexuais um 

dia antes da Parada LGBT de São Paulo de 2017112.  

Nessa questão há uma enorme complexidade, pois, além de envolver uma 

tomada de atitude que contemple uma agenda comum com todas as siglas que 

compões os coletivos LGBTQIA+, há outros possíveis recortes sobre a diversidade 

sexual, como o intercruzamento de outros segmentos sociais periféricos, como o 

movimento negro, por exemplo. 

Voltando ao grupo SOMOS, na década de 1980, havia uma dificuldade em 

traçar uma agenda comum a toda diversidade de grupos sociais excluídos. Talvez por 

isso o SOMOS mantinha uma suspeita sobre a atividade política partidária de 

integrantes que vestiam a camisa de tendências ideológicas, como foi o caso da 

acusação dirigida a membros da Convergência Socialista. Ao invés de aprofundarem 

a discussão e amenizarem a diferença, o grupo não resistiu, com a debandada da 

equipe acusatória.  

                                                           
112 https://www.brasildefato.com.br/2017/06/15/as-mulheres-sao-invisibilizadas-no-movimento-lgbt-
afirmam-militantes/. 

 

https://www.brasildefato.com.br/2017/06/15/as-mulheres-sao-invisibilizadas-no-movimento-lgbt-afirmam-militantes/
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Detecto nessa intransigência o mesmo fenômeno que Okita (2015) aponta 

sobre a fragmentação da luta de setores marginalizados nos USA, a dificuldade de 

uma pauta que unifique esses os diversos segmentos periféricos, tanto sexuais quanto 

sociais, do operariado às mulheres, ou dos negros aos homossexuais. No caso 

específico da sigla LGBTQIA+ há uma inconsistência em visibilizar cada letra do 

movimento, não tendo a certeza se é correto falar em nome da ampla diversidade das 

sexualidades. Esta questão torna-se evidente quando intersexuais reivindicam um 

lugar no cenário da parada do orgulho LGBTQIA+.  

Ao finalizar sua breve reflexão sobre homossexualidade, Hiro Okita (2015) 

apresenta problemas e perspectivas.  Aponta que o maior problema é a opressão 

milenar e classista imposta culturalmente a homossexuais, não sendo, obviamente, 

uma questão de simples resolução. Acredita que somente a transformação total da 

sociedade, desde suas fundações, possa remover o sistema em que apenas uma 

ínfima parcela da sociedade domina as riquezas produzidas pela humanidade. 

Todavia essa tomada de consciência de amplos setores periféricos da sociedade, 

como mulheres, negros, operariado e LGBTQIA+ não é algo simples, pois uma força 

ideológica os mantem na obscuridade. É o caso da religião e dos demais sistemas 

aparelhados da sociedade capitalista, como a educação e a família, que exercem um 

poderoso controle da mente e dos corpos, domesticando-os e colonizando-os dócil e 

violentamente.  

Para Okita (2015), a força da religião reside no papel que os sacerdotes cristãos 

possuem na sociedade, sobretudo entre os socialmente menos favorecidos. A família 

impõe um modelo quase impossível de romper, que o digam os casais homossexuais 

que ousaram desafiar o conceito de casamento heterossexual. A escola completa o 

quadro, ao promover uma série violenta de constrangimentos, afastando milhares de 

jovens homossexuais e intersexuais do processo eficaz de assimilação da cultura e, 

consequentemente, do mercado de trabalho. Pior, deixando a juventude homossexual 

e intersexual à deriva, em guetos de prostituição. 

Às impressões de Hiro Okita (2015) acrescento, a seguir, as contribuições de 

Peter Fry e Edward MacRae. Logo de início, estes autores perguntam “O que é 

homossexualidade?” A questão, respondem, é que uma homossexualidade é “infinita 

variação sobre o mesmo tema”,113 citando nessa variação um leque que abarca desde 

                                                           
113 OKITA, 2015, p. 07. 
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a pederastia da Grécia clássica até a concepção de valor masculino de um homem na 

periferia da cidade de Belém, no extremo norte brasileiro que, pelo fato de manter 

relações sexuais com uma ‘bicha’, na posição de penetrador, o torna mais cada vez 

mais macho. No caso particularmente brasileiro, Fry e MacRae (1985) interrogam-se 

em busca de um sentido que filtre a concepção brasileira de homossexualidade, tendo 

em vista as contradições encontradas sobre o tema pelo território nacional.  

Contudo os autores partem do pressuposto que não há uma verdade única 

sobre a homossexualidade e que a mesma deve ser pensada através de ideias e 

práticas historicamente a ela vinculadas. Retira-a do campo da psicologia e da 

medicina e aplica sobre o tema a versão da cultura e da política. Sonda-a pela 

perspectiva feminista que constata que os papeis sexuais de ‘mulher’ e ‘homem’ 

variam culturalmente, sendo o feminino e o masculino uma fabricação social. Desde 

o nascimento, uma série de expectativas são criadas sobre as crianças, mantendo-as 

no padrão que lhe foi designado ao nascimento: menino ou menina, e um desvio da 

norma é imediatamente reprimido.  

O corpo da criança quando escapa da norma heterossexual, torna-se 

imediatamente objeto de investigação da biologia e da psicologia que buscam detectar 

alguma anomalia naquele corpo. Fry e MacRae (1985) propõe que a antropologia e 

sociologia também reflitam sobre esse corpo que não se adequa à uma conformidade 

‘natural’, seja este corpo o de um menino afeminado será referido como ‘bicha’; caso 

seja um corpo de uma menina masculinizada, será denominado como ‘sapatão’. 

Esses corpos desviantes, segundo os autores, fazem parte da paisagem folclórica da 

cultura brasileira e devem ser interrogados à luz das ciências sociais.  

Fry e MacRae (1985) acreditam que não há nenhum transtorno mental ou 

patológico nesses corpos. Estes apenas não se adequam às expectativas 

heterossexuais impostas aos demais corpos, significando que outras imposições, 

geralmente repressivas, atuem sobre os mesmos. Tomando a situação brasileira de 

fins do século XX, os autores buscam subsídios para entender a homossexualidade 

brasileira, obviamente levando em conta que a interrelação do país com o mundo todo 

e com seu passado histórico. O objetivo do autor é examinar a variedade de ideias, 

representações e práticas associadas à concepção de relações sexuais e afetivas 

entre pessoas do mesmo sexo no Brasil, levando em conta as contradições regionais 

e culturais do povo brasileiro a partir do método antropológico.  
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Levando em conta a variação da homossexualidade na sociedade brasileira 

altamente estratificada, Fry e MacRae (1985) buscam encontra alguma lógica que a 

explique. Além da complexiade socioeconômica, há fatores diversos implicados na 

própria formação do povo brasileiro como herança genética e predomínio cristão 

colonizador na cultura brasileira. Os autores, no entanto, afirmam que nenhuma delas 

o convence e, portanto, resolve tratá-las como produções ideológicas, assumindo uma 

postura antropológica relativizante sobre o tema.  

Pensando os anos compreendidos entre 1968 e 1982, os autores citam quanto 

a sociedade brasileira é fundada em um caráter coercitivo tipicamente colonizado. 

Citam os performáticos rapazes do Dzi Croquettes que cantavam, no início dos anos 

de 1970: “Nós não somos homens, nem somos mulheres. Nós somos gente, 

computada igual a vocês!” O fenômeno nunca foi um fenômeno de massa no Brasil e 

seu reconhecimento veio através de uma viajem à França, quando com o apoio da 

cantora Liza Minelli e do diretor Claude Lelouch tiveram retumbante sucesso. O Brasil 

naquela época talvez fosse um país extremamente caipira, no sentido pejorativo da 

palavra, para compreender a ousadia do Dzi Croquettes. Talvez o termo mais 

adequado seja ‘careta’ e seus correlatos ‘ultrapassado’, ‘démodé’, mas como o país 

poucas vezes teve a decência de olhar para sua diversidade cultural, talvez a melhor 

tradução ao pejorativo termo caipira seja mesmo “preconceituoso” com sua relação à 

sua própria diversidade cultural, porque diversa em sua etnia/racial. O fenômeno Dzi 

Croquettes, mesmo atuando no auge da repressão militar do AI-5, jamais foi 

perseguido pela patrulha ideológica do Estado, pois a violência policial jamais poderia 

suprimir o que a sociedade brasileira desconhecia ou nem mesmo reconhecia. O 

melhor era não dar atenção ao caso e manter a sociedade ligada nos torneios de 

futebol, nas novelas, nos concursos de miss ou de escolas de samba. 

Numa época em que ao sair do teatro deparava-se costumeiramente com 
viaturas de polícia fazendo questão de mostrar seu poderio bélico, apontando 
canos de metralhadoras pelas janelas, o deboche bem-humorado do Dzi 
Croquettes, parecia abrir uma brecha para a expressão de alguma forma de 
não-conformismo. Se não era possível criticar publicamente o regime ou o 
sistema econômico, questionava-se as bases sagradas da vida cotidiana. 
(Fray e MacRae, 1995, p.20)  
 

A repressão militar estava tão fortemente preocupada com as mensagens 

subliminares da obra de Chico Buarque de Holanda, que não percebia quanto o Dzi 

Croquettes colocava em xeque todo o sistema da moralidade sexual.  
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Fry e MacRae (1985) também citam o movimento de vanguarda da 

homossexualidade brasileira no jornal carioca Lampião da esquina, lançado em 1978, 

que pretendia estabelecer alianças com demais grupos sociais periféricos, como o 

feminismo, o movimento negro e indígena. Mesmo que o jornal não tenha alcançado 

o objetivo desejado, foi inovador ao abordar assertivamente o tema da 

homossexualidade em seus aspectos políticos e existenciais, distanciando da 

abordagem pejorativa dominante na cultura brasileira quanto o tema referia-se a 

homossexuais. Em 1979, na capital paulista a contestação originou o SOMOS, um 

grupo declaradamente homossexual que impulsionou, nas grandes cidades 

brasileiras, o surgimento de outros grupos similares.  

Uma característica dessa movimentação política dos grupos de homossexuais 

no Brasil era a propulsão de uma homoafetividade baseada em valores igualitários e 

afastada da dicotomia passivo/ativo. Desde a década de 1960 havia surgido no país, 

em ambientes homossexuais sofisticados, o termo ‘entedida/entedido’ visando 

exatamente abolir a replicação de relação de poder em uma relação afetiva-sexual. 

Em contrapartida, uma parcela significativa de homossexuais masculinos abraçou 

energicamente o termo ‘bicha’, afirmando que o problema não era o termo em si, mas 

a tomada de consciência política e sua consequente militância obrigando a opinião 

pública brasileira a reconsiderar sua atitude conservadora em relação à sexualidade 

de modo geral.  

A repressão da polícia paulistana iniciou uma cruzada pela “limpeza” da capital 

paulista, caracterizada pelo elemento surpresa que acuava os homossexuais, 

utilizando-se de brutalidade extrema, sobretudo entre travestis e prostitutas. O 

resultado foi a reorganização de variados grupos periféricos, de feministas ao 

movimento negro, de travestis ao movimento estudantil, reunindo no centro da cidade 

o número de quase mil pessoas, um feito surpreendente à época. A marcha foi desde 

o início marcada pelo deboche e a sátira política, criticando veementemente setores 

tradicionais da sociedade paulistana.  

Assim, Fry e MacRae (1985) concluem que uma forte característica da 

homossexualidade brasileira é sua inclinação à subversão e à anarquia, cuja 

performance, nos palcos ou nas manifestações políticas das ruas, questiona 

profundamente os valores mais caros da sociedade brasileira, expondo-a ao ridículo.  
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Citam como um dos marcos da militância homossexual brasileira veio do Grupo 

Gay da Bahia, localizado em Salvador. Seu ativismo foi incansável na luta pela retirada 

do código do INPS do item 302.0 que classificava a homossexualidade como desvio 

mental.  Em maio de 1990, o código 302.0 (homossexualismo) foi retirado da 

Classificação Internacional de Doença – o CID, depois de uma luta intensa do 

movimento homossexual na Europa e nas Américas.  

 

Figura 17 – Foto aérea da parada LGBTQIA  de São Paulo. 

https://viajabi.com.br/parada-lgbt-sao-paulo-2016/. 

 

Todavia as conquistas do movimento homossexual brasileiro tornaram-se 

muito mais visível para a sociedade como um todo, ganhando mais espaço na 

imprensa, no sistema de ensino superior e na televisão, um dos veículos de 

informação favoritos do povo brasileiro como aponta pesquisa realizada entre 23 de 

março e 11 de abril de 2016 encomendada pela Secretária de Comunicação do 

Governo Federal.  

Peter Fry e Edward MacRae (1985) consideram que a diminuição do estigma 

social se deva a retração do conservadorismo. Uma pesquisa avaliando o rumo da 

discussão via internet seria importante, sobretudo pela polaridade acentuada com o 

advento do terceiro milênio. O certo é que o tema homossexualidade continua a 

mobilizar a agenda política partidária brasileira, como demonstra a atuação da 

bancada cristã no Congresso Nacional Brasileiro, que se uniu em um bloco para 

https://viajabi.com.br/parada-lgbt-sao-paulo-2016/
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impedir os avanços sociais de homossexuais. A tréplica tem vindo da presença cada 

vez mais pública de candidatos e candidatas que se alinham com a causa dos 

LGBTQIA+, disputando cargos políticos nas eleições realizadas no país. 

Se Fry e MacRae (1985) fornecem uma resposta política que unifica a causa 

homossexual no Brasil, identificando nela a tendência ao deboche e ao pastiche, o 

próximo passo dos autores é compreender o fenômeno em suas implicações sociais.  

Nesse caminho, apropriam-se da pesquisa de Pierre Clastres sobre o povo 

Guaiaky, onde o antropólogo e etnógrafo francês demonstra como a organização 

social dessa comunidade indígena paraguaia baseia-se na divisão sexual simbólica 

do cesto e do arco. O primeiro sinaliza a existência das mulheres que carregam e o 

segundo que indicia a presença dos homens como aqueles que caçam.  

As crianças guaiaky internalizam esses princípios através de práticas de 

permissão e interdição. Assim, por exemplo, as meninas devem desenvolver desde 

cedo a arte do traçado da cestaria, evitando tocar no arco. Por outro lado, os meninos 

devem envolver-se em jogos de arco e flecha, jamais tocando no cesto. A 

desobediência podendo atrair malefícios à sociedade, como o azar na coleta e na 

caça de alimentos. Todavia, a inaptidão de um menino guaiaky com o arco o 

aproximaria do cesto como outra possível habilidade no interior da comunidade.  

Este é o caso, estudado por Clastres, de Krembégi, que desde cedo afastou-

se do arco, dominou a arte da cestaria, deixou os cabelos crescerem e, reproduzindo 

a natureza simbólica da divisão sexual, passou também a deitar-se com os homens 

de sua comunidade, copulando com estes na condição de penetrado. Estes homens 

que se deitavam com Krembégi não sofriam nenhuma punição, pois seu status de 

masculinidade não se alterava. A condição social de Krembégi era alterada, passando 

a ser denominado como kyrypi-meno, designando algo como “fazendo amor com o 

ânus”. Obviamente, como expõem Fry e MacRae (1985), outras variações existiam, 

levando em conta sempre o locus quase inalterado de masculinidade e feminilidade. 

Um exímio caçador guaiaky, por exemplo, mesmo sentindo um forte desejo de ser 

penetrado por outro homem de sua comunidade, deveria estar atento às sanções que 

poderiam ser-lhe aplicadas, perendo status social, tendo em vista que a condição de 

caçador está intimamente a de penetrador sexual. Além de ter sua condição 

rebaixada, poderia também ser objeto de zombaria, exposto ao ridículo.  
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Fry e MacRae (1985), após investigar o caso Krembegi, examinam os 

berdaches da América do Norte. O termo berdaches é aplicado a pessoas de 

comunidades indígenas que ‘transformam-se’ ou nascem ‘transformadas’. Uma 

mulher, por exemplo, pode transformar-se em homem, vindo a casar com outra 

mulher. O mesmo termo define também o homem que se transforma em mulher, 

podendo casar com outro homem. O essencial é manter a lógica da divisão sexual e 

sua respectiva divisão social do trabalho, mantendo inalterada a lógica e 

funcionalidade da sociedade. No caso dos e das berdaches, uma característica 

xamânica é-lhe acrescentada, equilibrando seu status social.  

Fry e MacRae (1985) citam o caso de �́�𝑢𝑞𝑢𝑛𝑜𝑘 𝑝𝑎𝑡𝑘𝑒́  da etnia Kutenai. 

Designada mulher ao nascer, em fins do século XVIII, mas tão robusta que não 

interessou a nenhum rapaz de sua comunidade. Casou-se e partiu com o marido, um 

colonizador canadense. Alguns anos depois retorna ao seu povoado de origem, 

travestida masculinamente, portando espingarda, arco e flechas, e reivindicando para 

si poderes sobrenaturais. Manteve relacionamentos com viúvas e mulheres 

divorciadas, incorporando cada vez mais atributos sociais masculinos, como o 

carteado, a caça e o combate humano. Algumas pessoas testemunharam seu dom de 

profecia e sua prática curandeira.  

Os autores (1985) citam que, pela variedade dos relatos envolvendo 

berdaches, presume-se quanto o travestismo nativo atiçava a curiosidade dos 

colonizadores, que se impressionavam sobretudo com a força, a coragem e a 

produtividade das mulheres-homem. Lembram, secundariamente, como os homens-

mulher desempenhavam com excelência a função de ceramista e a tecelaria.  

A conclusão a que Fry e MacRae (1985) chegam - tanto ao refletir e investigar 

os relatos sobre Kyryry-meno da comunidade indígena guaiaky e os berdaches norte-

americanos – refere-se a um certo grupo de pessoas que não se conformam à 

determinação sexual e social imposta. “O que existem nestas culturas são identidades 

sociais e sexuais construídas de combinações de sexo biológico e papéis sexuais”. A 

partir desses exemplos, os autores também concluem que as relações sexuais são 

mantidas na regra da heterossexualidade. Quando refletem sobre a cultura sexual das 

classes populares brasileiras, os autores também percebem que a replicação 

realizada aqui é da ordem da heterossexualidade.  
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Todavia, admitem, é sempre difícil generalizar sobre o Brasil, não apenas por 

sua dimensão territorial, mas sobretudo pela diversidade étnica e cultural do povo 

brasileiro. Identificam um Brasil popular, um retrato medial do povo brasileiro e neste 

encontram um dado simbólico da masculinidade: o futebol. Desde cedo os meninos 

introjetam um gosto pelo esporte que os unifica. Os técnicos de clube de futebol infantil 

os pressionam: “Se você não jogar futebol, irá ser chamado de viadinho”. A pressão 

do assédio, do bullying, determina além de sua posição à masculinidade, o horror à 

homossexualidade.  

O mesmo sucede com a educação das meninas, que desde que nascem, joga-

se sobre as mesmas uma variedade de bonecas, como a dizer-lhes constantemente, 

‘desenvolva o instinto materno, desenvolva o instinto materno, desenvolva o instinto 

materno’, um mantra interminável que lhes vai moldando ‘cabeça, tronco e membros’. 

Obviamente que o instinto materno deve vir acompanhado de uma alta dose de recato, 

pois ter uma ninfomaníaca ou uma ‘puta’ é desespero para uma ‘família honrada’.  

Ainda identificam nesse Brasil popular, que o rapaz que desempenha o papel 

de penetrador em uma relação homossexual pode sim ter reforçado seu estereótipo 

de homem ‘machão’. O escândalo, segundo Fry e MacRae (1985), é quando uma 

‘bicha’ se relaciona afetiva-sexualmente com outra ‘bicha’, ou um ‘sapatão’ envolvido 

sexualmente com utro ‘sapatão’. Indo além, os autores identificam a complexidade da 

questão quando a prostituição entra em cena, exemplificando que as figuras da 

travesti e do michê – que levam respectivamente a um elevado grau de saturação a 

figura do feminino e do masculino – podem, entre quatro paredes, desenvolver uma 

série de fantasias sexuais que burlam a lógica da heterossexualidade. Uma travesti 

podendo penetrar seu cliente ou uma cliente penetrar o prostituto. A variação, em 

tratando-se de romper os limites da heteronormatividade, parecem não ter fim.  

Ainda ressaltam que a concepção de sexualidade do Brasil popular expressa 

fixos conteúdos hierárquicos, pois o penetrador é sempre o vencedor, aquele que se 

alimenta do outro ou da outra, aquele que ‘come’ em oposição a outra pessoa que 

‘dá’. Nesse jogo há uma marcação explícita de dominação sexual que reforça o 

androcentrismo como poder, pois uma de suas razões de ser assenta-se na qualidade 

de dono do Falo. E é exatamente na luta contra esse sistema que o feminismo se 

posiciona.  
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As raízes androcêntricas e machistas do Brasil popular estão presente na 

história do país desde sua formulação católica. Fry e MacRae (1985) citam a pesquisa 

do antropólogo brasileiro Luiz Mott, demonstrando como o tribunal do Santo Ofício, 

durante a Inquisição, identificou 135 casos de sodomia no período compreendido 

entre os anos de 1591 e 1620. Os conceitos adotados pela Inquisição para designar 

atividade/masculinidade e passividade/feminilidade eram de, respectivamente, agente 

e paciente. A pesquisadora norte-americana Patrícia Aufterheide identifica que o 

agente/ativo/masculino possuía uma ascendência social sobre o 

paciente/passivo/feminino, citando como exemplo emblemático dessa teoria o caso 

de Fernão Roiz de Souza. 

Fernão Roiz de Souza, um fidalgo branco que, aos seus onze anos, era pajem 
na casa do governador e teve que se submeter ‘passivamente’ sob ameaça 
de morte. Na medida em que cresceu, ele se transformou num ‘ativo’, 
procurando sempre parceiros mais fracos socialmente que ele: mulatos e 
mulheres. (FRY e MACRAE, 1985, p.51). 
 

Luiz Mott, no entanto, demonstra que nem sempre essa era a regra, verificando 

a existência de casos em que a pessoa com mais elevada posição social 

desempenhava o papel sexual penetrável. O antropólogo brasileiro identifica, todavia, 

um jogo de poder que intercalava a posição e o valor hierárquico das pessoas 

envolvidas. Um homem branco exercia seu poder sexual enquanto classe econômica 

superior. No entanto, um mestiço ou um negro poderia inverter a situação através do 

jogo de sedução sexual, tornando-se nesse microuniverso o sujeito do prazer.   

O fato é, portanto, que (...) ‘atividade’ significa poder em relação à 
‘passividade’, que faz com que as relações de poder da vida cotidiana 
possam ser algumas vezes invertidas temporariamente no ato sexual de coito 
anal. É assim que acontece, hoje em dia, (...) quando um respeitável burguês 
é ‘comido’ por um travesti proveniente das classes mais pobres.  (FRY e 
MACRAE, 1995, p.51) 
 

Fry e MacRae (1985), portanto, identificam que sua teoria de um Brasil popular 

faz parte do imaginário mais amplo. Citam o romance “Capitães de Areia” de Jorge 

Amado, onde um bando de adolescentes que habita nas ruas da cidade de Salvador 

mantem relações homossexuais corriqueiras. Quando Pedro Bala, o líder do grupo, é 

alertado por um padre sobre a natureza pecaminosa das práticas homossexuais do 

bando, resolve expulsar aqueles que são penetrados do grupo. Na história de Jorge 

Amado, os moleques que penetram, ‘os ativos’ não sofrem crítica nenhuma, pois sua 

condição hierárquica de macho penetrador permanece intocável.   



 

256 
 

Um exemplo bem emblemático da homossexualidade nesse Brasil popular 

sustentado por Fry e MacRae (1985) é o jogo do ‘troca-troca’, onde adolescentes vão 

revezando sua posição sexual:  

Dizem que o mais ‘esperto’ é aquele que consegue ‘comer’ o amiguinho e na 
hora de ‘dar’ consegue parar a brincadeira. O comum é que se o professor 
surpreende os meninos em flagrante, é o ‘passivo’ daquele momento que é 
expulso do colégio. (FRY e MACRAE, 1985, p.52). 
 

Refletindo sobre a hierarquia da divisão sexual do povo brasileiro, os autores 

localizam nos presídios brasileiros a reprodução mais acentuada desse sistema de 

poder que envolve a sexualidade de modo geral e a homossexualidade de modo 

particular. Mencionam como nesses ambientes os veteranos disputam os rapazes 

mais novos e uma troca de favores estende-se entre os mesmos. O veterano oferece 

proteção ao mais jovem e este, por sua vez, cuida das roupas daquele.  Esse modelo 

também se impõe nas prisões femininas, onde as veteranas, adotando o papel ‘ativo’, 

buscam seduzir as detentas mais jovens. Todavia, é necessário lembrar que a formula 

ativo/passivo impõe-se em nuances variadas e que um veterano pode tornar-se objeto 

de desejo de um recém-chegado prisioneiro, a questão da idade diluindo-se, pois nem 

sempre a regra confirmará que o veterano seja mais velho ou mais poderoso que um 

detento novato.  

Fry e MacRae (1985) lembram, contudo, que a submissão da ‘bicha’ ao 

‘macho’, por mais insuportável que possa parecer, pode guardar uma dinâmica de 

sexo e poder que subverta a lógica da heterossexualidade compulsória. Uma travesti 

ou transexual pode submeter-se por livre e espontânea vontade aos caprichos de seu 

macho. Muitas vezes uma estrutura de poder invisível estabelece-se nas relações 

sexuais, escapando de nossa compreensão universal do fenômeno.  

Nesse momento da reflexão, os autores tratam do tema da transcendência ou 

religiosidade que algumas vezes aparece fortemente identificada à 

homossexualidade. Citam as religiões de tambores, a maioria de matriz africana, 

como a umbanda e o candomblé, para detectar a presença de homossexuais entre 

seus membros. 

Os candomblés não têm nenhum preconceito em relação à 
homossexualidade e não é raro que um rapaz ou uma menina que tenha 
dificuldade em casa por causa de constantes acusações de ‘maricas’ ou 
‘sapatão’ encontre nessas comunidades religiosas um lugar onde serão 
aceitos. Conhecemos casos de rapazes que chegaram a ser expulsos pelas 
suas famílias, seguiram suas carreiras dentro do candomblé e voltaram a ser 
aceitos mais tarde pelos seus parentes devido ao grande prestígio religioso 
que conseguiram. O candomblé, então, oferece a possibilidade de um jovem 
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rapaz ou menina homossexual transformar seu estigma social em vantagem. 
(FRY e MACRAE, 1985, p.54). 
 

Essa perspectiva abre a argumentação em considerar que todas as religiões, 

inclusive as cristãs, possam servir de abrigo à homossexualidade. Não é à toa que 

desde o início desta tese, ao abordar o caso do budismo, Stearns (2010) tenha citado 

a homossexualidade como uma condição suspeita entre monjas e monges. Do mesmo 

modo Jutidh Butler (2003) cita as recomendações de Agostinho de Hipona às freiras, 

recomendado que sejam irmãs na espiritualidade e não da carne. O celibato religioso 

sempre foi objeto de suspeição. 

Fry e MacRae (1985) indagam sobre a atribuição de poderes místicos e 

sobrenaturais à identidade homossexual do homem afeminado ou da mulher 

masculinizada. Acreditam que o motivo revele uma certa compensação àquelas 

pessoas que não conseguem desenvolver traços convencionais atribuídos 

socialmente a mulheres e homens, talvez contrabalançando a ridicularização ao 

prestígio de cura e profecia. Ou talvez possa ser interpretada através da coragem de 

pessoas homossexuais em subverterem a lógica da divisão sexual da sociedade. 

Todavia, sugerem que a interpretação mais válida esteja na excepcional capacidade 

que a figura da homossexualidade possui em borrar os contornos fixos da identidade 

heterossexual, conferindo um trânsito sexual só possível à metamorfose das 

divindades primevas. Afirmam: “Ambiguidade é sempre uma possível fonte de 

criatividade”.  

A história da arte, nesse caso, é uma disciplina essencial, por conjugar 

artificialidade e espiritualidade. Desde as culturas primitivas até a arte barroca 

europeia, uma linearidade milenar marca simbiose entre arte e religiosidade. Ainda 

hoje em todas as religiões, seja em templos ou em cultos, a arte faz-se presente. O 

catolicismo é todo iconográfico. As igrejas reformistas, aboliram a imagem, mas 

desenvolveram com perfeição a arte da música. O espiritismo tem sua marca 

registrada na literatura psicografada. O candomblé e umbanda, com suas sessões de 

incorporação, é tipicamente teatral. Se a ambiguidade é condição da criatividade e 

esta por sua vez é a glória das artes, não seria incomum a proximidade entre 

espetáculo artístico e religião, pois cativar a massa de fiéis, sobretudo por um longo 

tempo, requer um extraordinário poder de ilusionismo teatral e mesmo hipnotismo.   

De fato, entre as qualidades mais frequentemente atribuídas à identidade de 
bicha estão a criatividade, a sensibilidade artística e o humor, como se 
fossem propriedades naturais. Mas estas características que realmente são 
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comuns a muitas bichas, o são justamente porque há uma relação importante 
entre a criação artística, a ambiguidade, o humor e uma visão crítica da 
sociedade, muitas vezes manifestada pelos homossexuais através de um 
comportamento caricatural efeminado, conhecido como fechação. (FRY e 
MACRAE 1985, p.57). 
 

Para Fry e MacRae (1985), as bichas são ambíguas por definição: tem um sexo 

fisiológico e outro social, e como o estigma social os coloca fora dos centros formais 

de poder social, elas ocupam uma posição estrutural às margens da sociedade da 

qual é pelo menos possível uma visão crítica das coisas. Neste sentido, convém 

lembrar que a criatividade e um humor mordaz e venenoso também são associados a 

outros grupos marginalizados e estigmatizados socialmente como os negros e os 

judeus. Os berdaches gozaram de prestigio e respeito dentro de um contexto social e 

religioso em que a inversão dos papeis sexuais era associada a poderes de profecia 

e de cura. O berdaches era em nada um desviante; era tão natural para os índios da 

América do Norte quanto é um padre de batina para nós”.  

Fry e MacRae (1985) lamentam o desaparecimento dos berdaches na América 

do Norte. Associam o fato à exploração colonialista que estava associada ao 

cristianismo e a ideia de civilização. Os exploradores europeus acusavam as etnias 

nativas pré-colombianas de paganismo e selvageria. Ridicularizavam as berdaches, 

introjetando-lhes a vergonha, classificando-os em um sistema sexual estranho, sendo 

sua sexualidade uma ameaça potencial de crime, pecado e doença. Nesse trinômio 

residindo a combinação de lei, religião e ciência. Fry e MacRae (1985) apontam a 

medicina moderna como a forma materializada desse contrato, associando a 

homossexualidade a sérios distúrbios de uma natureza fundada no princípio religioso 

do Jardim do Éden, cuja corrupção gerou as leis mosaicas.  

O processo histórico de hegemonia econômica da Europa encontrou no 

mercantilismo e em suas relações com os demais continentes, uma riqueza que 

propiciou mudanças tecnológicas no âmbito da produção em larga escala, fenômeno 

conhecido como Revolução Industrial. Esta, por sua vez fez emergir a Revolução 

Burguesa. Ambas, abolindo o antigo sistema feudal, passaram a ver na religião um 

sistema de crendices não compatíveis com o rumo científico que a sociedade europeia 

- sobretudo em seu eixo centro-norte – estabelecia. O Iluminismo surge então como 

nova ideologia e desse conjunto emerge a medicina moderna, como tratou o início 

desta tese ao aborda a história da sexualidade pela lente de Thomas Laqueur (2001).  
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Fry e MacRae (1985) examinam como a condição homossexual transitou da 

noção de pecado nefando à concepção de patologia cadastrada através de órgãos de 

saúde.  

No Brasil colonial, pela forte presença do catolicismo, a homossexualidade era 

um ato abominável até mesmo pelo Diabo, um crime contra Deus, que deveria ser 

punido com a morte na fogueira. Mas com o surgimento do Iluminismo, a 

homossexualidade e demais sexualidades periféricas, tornaram-se preocupação da 

medicina, sobretudo pela promoção que as práticas médicas faziam em torno da 

saúde da família, sendo a saúde da nação estreitamente vinculada à saúde da família. 

Portanto, a medicina herda da religião à perseguição à homossexualidade, 

deslocando-a da ideia de pecado à distúrbio patológico. 

Termos como homossexual e uranismo foram criados na segunda metade do 

século XVX por médicos do norte da Europa e tinham como objetivo classificar e tratar 

pessoas do mesmo sexo que mantinham relações sexuais entre si. No Brasil as 

discussões tentavam desvendar as causas da homossexualidade, se a mesma era 

um defeito congênito ou se dependia do meio ambiente social. Mas desde sua origem, 

médicos brasileiros diferenciavam os uranistas verdadeiros - os ‘invertidos’, cuja 

homossexualidade residia na biologia - dos seus pares ‘pervertidos’, ‘homossexuais 

ativos’ que praticavam a sexualidade por simples ‘sem-vergonhice’.  

Esse deslocamento do ‘tratamento’ da homossexualidade da religião para a 

medicina, levou consigo todas as demais sexualidades periféricas, inclusive a 

intersexualidade. No caso da homossexualidade, cuja documentação é farta, o 

tratamento dependia do diagnóstico. Fry e MacRae (1985) citam a relação estreita 

entre médicos e polícia, onde esta enviava delinquentes homossexuais de 

determinada classe social ao Laboratório de Antropologia Criminal do Instituto de 

Identificações de São Paulo, onde um grupo determinado de médicos realizavam suas 

pesquisas. O resultado dessas pesquisas compreendia a homossexualidade em dois 

polos, o ‘endógeno’ e o ‘exógeno’, considerados respectivamente em dois campos, o 

biológico e o cultural. No primeiro caso o diagnóstico era a psicopatia e no segundo a 

sociopatia e em ambos há a firme decisão da medicina em controlar os corpos sexuais 

subversivos.  

Todavia, para efeito de manter um paralelo com a intersexualidade, a medicina 

buscou uma causa biológica à homossexualidade, investigando hereditariedade e 
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prováveis desequilíbrios hormonais. O problema seria, portanto, herdado da mãe em 

alguma etapa do período da gestação, agindo sobre o hipotálamo da criança e 

desencadeando a homossexualidade.  

Em outras palavras, as teorias biológicas podem talvez um dia mostrar 
correlações entre cromossomos, hormônios e certos tipos de prazer sexual, 
mas nunca a identidade social do parceiro escolhido. É importante refletir 
sobre as consequências da aceitação deste tipo de teoria biologizante. (FRY 
e MACRAE 1985, p.71). 
 

Fry e MacRae (1985) consideram, entretanto, que responsabilizar o hipotálamo 

pela homossexualidade, implica a possibilidade de operação cirúrgica, lembrando que 

os desastres causados pela lobotomia consistiam exatamente em ‘corrigir’ áreas do 

cérebro relacionadas à produção da fantasia e do prazer sexual. Os autores 

constatam que os métodos de cura homossexual anunciados pela medicina, estão 

mais associados à punição e a retirada dos homossexuais do cenário social idealizado 

na forma da heterossexualidade.  

Na atividade científica da medicina ou da psicanálise residiria o objetivo de 

considerar a heterossexualidade o padrão e a sexualidade tendo como fundamento a 

procriação. Não deixa de ser curioso, que para ambas, o bode expiatório da 

homossexualidade seja sempre a mãe, seja enquanto deficiências no processo de 

gestação ou por sua ascendência castradora sobre o menino. Enfim, a discussão 

apresentada pelos autores sobre a documentação médica reside sobretudo na 

correção da homossexualidade masculina e na extirpação social do homossexual 

masculino carregado de trejeitos femininos. Aquilo, portanto, que as ciências médicas 

abominam é a figura da mulher e sua caricata representação social. Cobrir as 

mulheres com o véu é o recurso religioso mais eficiente do islamismo. No Ocidente a 

questão é mais complexa, pois idealiza a tal ponto o corpo da mulher, que o mesmo 

se apresenta atado a toda sorte dos modismos rentáveis do liberalismo econômico, 

desde as clínicas estéticas até o mundo das passarelas, onde meninas cada vez mais 

jovens e magras são utilizadas como padrão de beleza. 

Fry e MacRae (1985), após a tirada da homossexualidade dos cadastros de 

órgãos de saúde nacionais ou internacionais, afirmam que o que restou à medicina foi 

a adoção de uma imagem “sadia” da homossexualidade. Em outras palavras, a 

homossexualidade é aceita desde que siga as regras do jogo social do comedimento. 

No debate religioso essa regra tem definido dois campos acirrados de disputa entre 

as duas vertentes da espiritualidade dirigida à comunidade LGBTQIA+. De um lado a 
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Igreja Cristã Contemporânea, a ICC, que orienta seu grupo de fiéis ao casamento 

monogâmico. De outro a Igreja da Comunidade Metropolitana, a ICC, que não 

interfere na moralidade sexual de seu público, seja a pessoa fiel prostituta ou 

prostituto, tendo uma variedade de parceiros e parceiras ou clientes sexuais. 

Como o homoerotismo constitui, em grande parte, um tabu social, temos 

pouco conhecimento de quanta gente oscila entre uma prática normativa da 

sexualidade e outras cambiantes variáveis além da sexualidade ‘oficial’, baseada em 

noções menos relacionadas ao desejo e ao prazer, e mais institucionalizada pela 

religião, em um binarismo de origem divina e cujos fins seriam a 

reprodução/procriação. 

É nessa perspectiva, que a religião é considerada uma área não apenas de 

conflitos antagônicos entre conservadores fundamentalistas homofóbicos e setores da 

comunidade LGBTQIA+ que buscam a religião como um espaço de fé, mas também 

como local de empoderamento social. Essa tomada de consciência que contemple a 

vivência da fé pelos LGBTQIA+ tem reconfigurado o cenário religioso brasileiro. Desde 

os anos 2000, dez denominações inclusivas foram inauguradas em todas as regiões 

do território brasileiro.114  

Natividade (2010)115  indica que esse mapeamento é um fenômeno bastante 

recente. Afirma que o segmento religioso LGBT tem destacado-se:    

No campo religioso mais amplo pela criação de cultos nos quais 
homossexuais podem tornar-se pastores, reverendos, diáconos, presbíteros, 
obreiros, ocupando, assim, cargos eclesiais. Esse movimento é 
protagonizado em sua maior parte por pessoas egressas de denominações 
evangélicas e/ou paróquias católicas (...) o surgimento de alternativas 
religiosas que elaboram uma hermenêutica própria possibilita a conciliação 
entre cristianismo e formas de exercício da sexualidade dissonantes da 
norma heterossexual.  
 

Natividade (2010) argumenta que “a emergência da questão gay (Meccia 

2006 apud NATIVIDADE, 2010) nesse campo compreende coloridos regionais” que 

são fornecidos também pelo trânsito religioso, sendo que os sujeitos imprimem às 

igrejas inclusivas, aspectos de suas religiões de origem, criando um hibridismo 

dinâmico à construção da teologia gay. A hermenêutica das igrejas inclusivas “prega 

                                                           
114 https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cresce-em-ritmo-acelerado-numero-de-igrejas-inclusivas-
nobrasil,73cbdc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. 
115 “Uma homossexualidade santificada? Etnografia de uma comunidade inclusiva pentecostal”. 
Religião e sociedade. vol.30 nº.2 Rio de Janeiro  2010. In: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-85872010000200006. Acessado em 23 
de agosto de 2015. 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cresce-em-ritmo-acelerado-numero-de-igrejas-inclusivas-nobrasil,73cbdc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/cresce-em-ritmo-acelerado-numero-de-igrejas-inclusivas-nobrasil,73cbdc840f0da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-85872010000200006
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a conciliação entre uma orientação sexual dissonante da norma da 

heterossexualidade e o exercício da vida religiosa” (ibidem, 2010).  

O surgimento de grupos e discursos que pontuem “as relações entre religiões 

cristãs e homossexualidade só pode ser entendida dentro de condições sócio-

históricas específicas. No Brasil, transformações sociais insufladas pela atuação e 

pela organização política dos movimentos homossexuais se intensificam desde a 

década  de  1990, relacionadas aos direitos civis, à reivindicação da despatologização, 

à luta contra a violência  e  a  discriminação  e,  principalmente,  ao  enfrentamento  

da  epidemia  de AIDS no país (Fachini 2005:154 apud NATIVIDADE, 2010). 

É importante salientar à crescente participação política por setores LGBTQI+, 

com ocupação em muitas esferas públicas empoderadas, como a docência 

universitária, cargos elevados na hierarquia de serviços públicos federais, estaduais 

e municipais e todo um sistema de serviços dirigidos especialmente às sexualidades 

periféricas, como hotelaria, turismo, entre outros.  Essa visibilidade da liberação 

sexual das ‘minorias’ não veio sem um preço, com ela vem  “(...) o recrudescimento 

de conservadorismos e tentativas de domesticar diferenças percebidas como 

ameaçadoras, por meio de cruzadas morais” (Natividade & Oliveira 2009 apud 

NATIVIDADE , 2010) 

Essas cruzadas encontram eco na “homofobia supostamente presente na 

tradição cristã e à consequente vinculação de tal prática sexual ao tema do pecado, 

da ‘abominação’, da antinatureza”. (ibidem, 2010)116 

“O cenário atual se apresenta plural e diversificado, com a criação  de  cultos 
evangélicos liderados por pastores, diáconos e ministros que assumem 
publicamente uma  identidade  homossexual,  egressos  de  denominações  

convencionais”. (ibidem, 2010). 
 

Identificam-se duas linhas de ação das igrejas inclusivas no Brasil. A primeira 

enfatiza para conscientização dos direitos humanos discutindo essa questão na mídia, 

sobretudo questões referentes a problemática do HIV/AIDS e ao acompanhamento de 

projetos de lei que contemplem os direitos da comunidade LGBTs; A segunda refere-

se às atividades religiosas com a “celebração de cultos, consagração de matrimônios 

                                                           
116 “A religião, sob essa perspectiva, aparece como o lugar do controle e da regulação, e a sexualidade 
como um domínio livre de amarras institucionais e sociais (Natividade 2008b apud Natividade, 2010), 
dimensão da autenticidade  e  da  verdade  de  si  (Duarte  2005;  Natividade 2008ª apud Natividade 
2010) 
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entre pessoas do mesmo sexo, seminários de leitura  da  Bíblia,  assistência  religiosas  

a  doentes  terminais” (NATIVIDADE, 2010). 

Para a Igreja da Comunidade metropolitana, a ICM, a orientação sexual deve 

ser celebrada como ‘uma bênção de Deus’ e que há base bíblica que sustente tanto 

a aceitação da homossexualidade quanto seu exercício pleno (NATIVIDADE, 2010)  

“Com efeito, acreditava-se que os gays que procuravam a igreja chegavam 
com muitas “feridas emocionais”, resultantes da homofobia da sociedade e 
das religiões cristãs, que se apegavam a dogmas e interpretações bíblicas 
literais. Tal discurso assinalava uma afinidade do grupo com um ethos 
religioso pentecostal, psicologizado, através do qual se instituíam modos de 
gerenciamento das subjetividades pautados em modelos de autoajuda que 
preconizavam como valores o autocontrole e a posse de si” (NATIVIDADE 
apud Semán, 2010). 

 
Assim, as igrejas inclusivas de modo geral, reivindicam para si a marca da 

“tradição, na mesma medida em que se apresenta como inovação e possibilidade de 

desconstrução de dogmas religiosos. Por outro lado, estabelecem-se  e  criam  novas 

fronteiras e zonas de legitimidade, através do cultivo de modelos específicos de 

conduta que implicam novas formulações do pecado e da tradição” (NATIVIDADE 

2010).  

A ICM tem se destacado no cenário das igrejas inclusivas por considerar a 

sexualidade em uma perspectiva revolucionária quando se trata da religiosidade, 

polemizando temas que assustam até mesmo membros de outras denominações 

inclusivas. Nesse sentido é necessário lembrar a cisma entre a ICM e a ICC – Igreja 

Cristã Contemporânea. Nesta o celibato de nupciantes é importantíssimo e a vida 

sexual deve ser guardada para após o casamento.  A ICM pensa de modo contrário é 

indica que a vida sexual deve começar antes do casamento, pois caso haja uma 

decepção sexual o casamento deverá ser evitado. Por essa visão mais liberal com 

relação ao sexo, membros da ICM são acusados de promiscuidade. O que gerou uma 

frase célebre emitida pelo Reverendo Cristiano da ICM: “Promíscuo é o indivíduo que 

faz mais sexo que o invejoso, e inveja é pecado”117 (MARANHÃO, 2015). 

Considero a trajetória histórica ocidental a respeito da temática 

homoafetividade ou homoerótica significativa pelo fato de que o ativismo Intersexo se 

coloca histórico e socialmente como um desdobramento desse processo em suas 

reinvidicações de direitos civis. 

                                                           
117 Outra frase proferida por outro membro da ICM evidencia bem como a sexualidade é vivida sem 
pudores. “Jesus me ama no dark room e quando faço programa”. MARANHÃO, E. Poli s e P s i q u e , 
V o l . 1 , N ú m e r o T e m á t i c o , 2 0 1 1 P á g i n a | 166. Acessado em 16 de agosto de 2015. 
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Para além da querela entre as igrejas inclusivas, polarizado pela ICC e pela 

ICM, um outro campo de batalha ergue-se entre a comunidade LGBTQIA+ e as igrejas 

cristãs tradicionais. Apesar de avanços significativos promovidos pela luta de 

organizações LGBQIA+ e reconhecidos pelo sistema judiciário brasileiro – como a 

união civil entre pessoas do mesmo sexo e permissão de adoção de crianças – uma 

forte movimentação contrária aos avanços sociais da comunidade LGBTQIA+, tem 

sido registrada, sobretudo nas igrejas pentecostais e neopentecostais. O conflito não 

tem sido apenas religioso, pois, o grupo de parlamentares, conhecido como bancada 

evangélica ou bancada cristã, agi sistematicamente contra mudanças na lei que 

possam eliminar o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, tanto nas escolas 

quanto na sociedade como um todo, criminalizando a homofobia. 

Nesse sentido utilizo-me de duas obras para compreender esse fenômeno no 

Brasil atual, são elas: “Religiões e Homossexualidade”, organizado por Maria das 

Dores Campos Machado e Fernanda Delvalhas Piccolo, e “As Novas Guerras 

Sexuais: diferença, poder religioso e identidade LGBTQIA+ no Brasil” de Marcelo 

Natividade e Leandro de Oliveira. 

Em “Religiões e Homossexualidade”, as autoras (2010) identificam, na 

passagem do século XX para o XXI, duas tendências envolvendo as esferas religiosa 

e jurídica da sociedade ocidental.  

Assistiu-se, por um lado, à ampliação do debate internacional sobre as 
múltiplas expressões da sexualidade humana e, em especial, sobre os 
direitos de homossexuais e lésbicas. Nesse particular, reclama-se o direito 
de estabelecerem uniões civis, adotarem crianças e usufruírem dos 
benefícios previdenciários de seus parceiros, bem como de os transexuais 
realizarem cirurgias de readequação do sexo em diferentes configurações 
nacionais. 
Por outro lado, observou-se o florescimento de movimentos confessionais 
tradicionalistas em vários países, e nas mais distintas confissões, com uma 
característica muito peculiar: o uso das mais modernas tecnologias de 
comunicação para a realização do ativismo religioso na esfera pública e do 
espaço legislativo para a implementação de suas normas para a sociedade 
como um todo para evitar a ampliação dos direitos sexuais e reprodutivos.118  
 

As autoras (2010) consideram que essas duas esferas da sociedade estão 

altamente imbricadas, sendo crucial estabelecer uma reflexão sobre a relação entre 

discursos religiosos tradicionais e os direitos humanos que atendam as demandas dos 

movimentos LGBTQIA+ nos marcos desses direitos. Alertam sobre a existência de um 

núcleo duro no meio religioso brasileiro que tem esconjurado qualquer possibilidade 

                                                           
118 Idem, Ibidem. 
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de diálogo com o movimento feminista e LGBTQIA+. Indicam que as feministas têm 

denunciado as instituições religiosas pela perpetuação de normas que legitimam as 

desigualdades de gênero. 

O objetivo da equipe de Machado e Piccolo era compreender o panorama 

religioso brasileiro a partir das ações de lideranças religiosas de cinco tradições: 

católica, evangélica, espírita, afro-brasileira e judaica. Ao mesmo tempo a pesquisa 

estudou o impacto das percepções religiosas sobre um determinado grupo de 

integrantes dos coletivos LGBTQIA+. A pesquisa, realizada em 2007, contou com 

amostra realizada no Estado do Rio de Janeiro, especificamente na Região 

Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, região cujo índice de população não 

católica chega a 31,6%. 

As organizadoras também consideram imprescindível que as lideranças 

religiosas ampliem o conhecimento no campo da sexualidade de maneira que possam 

manter sua autonomia, evitando prejudicar os direitos sexuais e sociais das pessoas 

que expressam uma orientação sexual alternativa ao padrão heterossexual 

hegemônico na sociedade.  Citam os princípios do liberalismo, edificados em torno 

dos direitos e deveres dos indivíduos, demonstrado quão contraditórios podem ser os 

constrangimentos promovidos pelas religiões tradicionalistas. No caso do Brasil, 

apontam uma descontinuidade do liberalismo importado das sociedades europeias e 

norte-americanas, identificando no país uma hierarquia social baseada em arranjos 

societários.  

Identificam, através de dados do censo, uma mudança no perfil religioso da 

população brasileira, marcada pela diminuição do catolicismo entre a população 

brasileira e um consequente aumento de fiéis pentecostais e neopentecostais. Citam 

ainda a presença de um intenso trânsito religioso no Brasil, demonstrando certa 

autonomia da população, que adota uma religião reflexiva, que atenda questões 

relativas a vínculos matrimoniais, saúde reprodutiva e comportamentos sexuais.  

Esclarecem que a produção acadêmica brasileira sobre a interface religião e 

homossexualidade é carente, sendo que a maioria das pesquisas focalizavam nos 

cultos afro-brasileiros. Destacam ainda a pouca literatura sobre homossexualismo 

feminino, bissexualidade e demais expressões da sexualidade na 

contemporaneidade. Consideram que a maior visibilidade homossexual masculina é 

decorrente da deflagração da epidemia do vírus do HIV/Aids, o que promoveu forte 
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reação da sociedade de modo geral e das religiões de modo particular sobre a 

homossexualidade masculina. Apontam a capacidade de mobilização dos 

homossexuais masculinos na agenda pela diversidade sexual no Brasil e nela 

identificam a forte reação de setores conservadores da sociedade brasileira, tipificada 

nas religiões cristãs tradicionais.  

As organizadoras indicam que a região Metropolitana da cidade do Rio de 

Janeiro é uma das mais pobres do Estado do Rio de Janeiro, sendo que anteriormente 

era marcada pela presença das tradições afro-brasileiras. Nela levantaram um total 

de cem lideranças religiosas que deveriam participar da pesquisa. No entanto, apenas 

vinte e duas participaram da amostra, sendo cinco católicas, três afro-brasileiras, 

quatro espíritas, duas judaicas, e oito evangélicas, sendo este último segmento 

compreendido pelas denominações: Igreja Luterana, Igreja Batista, Evangelho 

Quadrangular e Igreja Presbiteriana com cada um participante e Assembleia de Deus 

e Congregação Cristã do Brasil com duas lideranças. É necessário citar que dessa 

amostragem, dezoito dirigentes são do sexo masculino e quatro do sexo feminino, 

confirmando como o sistema de autoridade religiosa no Brasil é assimétrico.  

Sobre as pessoas dos coletivos LGBTQIA+, a metodologia baseou-se na 

construção de histórias de vida. O objetivo da análise dessas histórias era estabelecer 

quanto a religiosidade e a sexualidade estiveram envolvidas no processo de 

construção da subjetividade, sendo esta entendida como reflexão do sujeito em torno 

de si mesmo. As organizadoras, no entanto, reiteram que a subjetividade deve ser 

compreendida no jogo social marcado por posições de gênero, de classe social e 

etnia/raça, ou seja, a subjetividade também está envolvida na ideia de constructo 

social.  

A partir da análise dos discursos das lideranças religiosas, Machado e Piccolo 

(2010) identificam duas vertentes. A primeira, concluem, refere-se à perspectiva 

naturalista e à sua fundamentação de concepções religiosas sobre a sexualidade.  

Identificam que a ideia de natureza que emerge dos discursos é compreendida em 

uma dualidade, estabelecida entre o corpo material de um lado e 

alma/espírito/psiquismo de outro. Identificaram que a concepção de natureza referida 

pelas lideranças, oscilava entre os valores religiosos e as contribuições científicas.  As 

pesquisadoras perceberam que essa concepção fundamenta desde o combate mais 

radical à homossexualidade até a compreensão da diferença e do acolhimento. 



 

267 
 

A outra vertente baseia-se em uma ideia de natureza social da humanidade, 

ou seja, há uma modificação relativa aos contextos. Identificaram nos discursos a 

busca por uma doutrina que responda às questões colocadas pela diversidade sexual 

da sociedade. Algumas lideranças acreditam que os evangelhos devem ser relidos de 

acordo com os desafios contemporâneos, encontrando nessa releitura uma 

ressignificação do amor que transcenda as diferentes orientações sexuais. No 

entanto, as pesquisadoras (2010) identificaram uma ideia recorrente em todos os 

discursos religiosos que tratam da natureza humana.  

Enquanto o sexo e a sexualidade são compreendidos como próprios da 
sexualidade humana, o discurso sobre a homossexualidade está associado 
à particularidade dos indivíduos, na qual cabe a ideia de opção e de escolha, 
de doença e de pecado, de acordo com as diferentes interpretações 
religiosas. Seja como for, chama a atenção o fato de que esse substrato 
comum, o naturalismo, não resulta em uma univocidade de posições em 
relação ao tema das sexualidades alternativas e dos direitos sexuais. 
(MACHADO e PICCOLO, 2010, p. 160) 

  

Machado e Piccolo (2010) também perceberam a constante preocupação do 

grupo de lideranças religiosas em manter uma distinção entre dois tipos de 

homossexualidade. A primeira relativa a fatores genéticos, hormonais e psicológicos 

e a segunda caracterizada por uma opção moral. As pesquisadoras também apontam 

que, por quase unanimidade, as lideranças consideraram a homossexualidade 

enquanto escolha moral um pecado. Aliás o termo pecado é o mais referido sobre o 

tema da homossexualidade. Em seguida aparecem: tendência antinatural, fraqueza, 

orientação e opção sexual. 

As pesquisadoras também apontam que a atitude pastoral mais frequente 

sobre os coletivos LGBTQIA+ assumem principalmente a postura de compaixão e 

misericórdia. No entanto, uma vez realizado o acolhimento, prescreve-se a castidade 

como orientação pastoral, encaminhando ao psicólogo para que este possa ajudar os 

homossexuais a viverem sua sexualidade com responsabilidade, em relações 

monogâmicas e estáveis. Indicam ainda que as lideranças percebem as organizações 

sociais LGBTQIA+, enquanto atores sociais, como agressivas e autoritárias. 

Constataram também que as lideranças religiosas com sistemas de distribuição de 

autoridade mais assimétricos em relação aos gêneros apresentaram maior aversão 

aos comportamentos e aos estilos de vida dos segmentos LGBTQIA+. 

Indicam que, entre os evangélicos históricos, de matrizes luterana e calvinista, 

encontram-se certas disparidades nas concepções de sexualidade humana e da 
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homossexualidade. No Brasil, uma teologia queer vem sendo desenvolvida por um 

grupo de teólogos luteranos e seus textos circulados entre lideranças evangélicas do 

Rio de Janeiro. As autoras (2010) também acrescentam que, além dessa abertura ao 

diálogo de algumas lideranças religiosas, o panorama religioso brasileiro também vem 

sendo marcado pelo surgimento das chamadas igrejas inclusivas.  

As autoras (2010) constataram que uma negociação cognitiva está em curso. 

Detectam uma ressemantização sígnica da sexualidade humana decorrente das 

contribuições do campo científico, especialmente das áreas da medicina e da 

psicologia quanto do campo social. Apontam que as categorias mais utilizadas ao se 

referir à homossexualidade são, em ordem de importância, orientação sexual, opção 

sexual, escolha moral, erro e pecado. 

Sobre as atitudes pastorais mais frequentes relativas aos integrantes dos 

coletivos LGBTQIA+, Machado e Piccolo (2010) apontam a escuta. Ouvir confissões 

continua sendo a prática inicial mais frequente nos meios religiosos quando se 

deparam com uma pessoa que busca orientação religiosa. Essa atitude religiosa 

independe dos motivos que a levam a busca de aconselhamento, seja movida por 

orientação sexual ou outras questões.   

As orientações, no entanto, variam. Evangélicos de matriz luterana seguem a 

mesma linha identificada entre os padres católicos, com ambos enfatizando a 

importância em manter relações monogâmicas estáveis. Os mais tradicionalistas 

posicionam-se veemente contra a homossexualidade, encaminhando fieis 

homossexuais e/ou seus familiares à ajuda psicológica. A recomendação entre os 

mais conservadores é o completo abandono da homossexualidade ou valorizando a 

castidade ou canalizando a sexualidade ao matrimônio heterossexual.  

A percepção que as lideranças religiosas possuem dos movimentos sociais 

LGBTQIA+, no entanto, é a mesma. Todas possuem uma avaliação negativa das 

organizações LGBTQIA+, considerando-as agressivas e autoritárias. Nesse conjunto 

majoritário de oposição acirrada entre lideranças religiosas e coletivos LGBTQIA+, 

apenas uma voz dissonante surgiu entre o grupo de lideres pentecostais. A única 

liderança feminina desse segmento não se opôs à adoção de crianças por parte de 

casais lésbicas ou gays. 

Machado e Piccolo (2010) apontam entre as lideranças uma valorização 

diferenciada da Bíblia. Os pentecostais, por exemplo, valorizando mais o Antigo 
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Testamento, dele apresentando uma leitura literal. Há, portanto, uma consonância 

entre estes e a liderança judaica ortodoxa, enfatizando a fidelidade às leis tradicionais 

do livro sagrado.  

Contudo, existem nuanças também entre os pentecostais, com algumas 
lideranças ressaltando fatores espirituais e outras destacando fatores 
biológicos e psicológicos, assim como ‘problemas de caráter’, isto é, fatores 
morais, em suas reflexões sobre as causas da homossexualidade. As 
categorias mais utilizadas para falar dessa expressão da sexualidade 
humana foram pecado, desvio, queda, erro, negação da natureza, doença, 
problema mental ou de saúde, abominação, maldição, opressão maligna, 
possessão demoníaca e crise de identidade. (MACHADO e PICCOLO, 2010, 
p. 162) 
 

A pesquisa de Machado e Piccolo (2010) também aponta que, além do 

aconselhamento espiritual, outra atitude pastoral em relação a fiéis homossexuais é 

frequente: a interdição a cargos eclesiásticos e a outras funções muitas vezes caras 

a fiéis homossexuais, como o afastamento da equipe musical da igreja.  

Com relação às lideranças espiritas, as autoras salientam as origens do 

kardecismo e sua ênfase na reencarnação como fundamental para compreender a 

homossexualidade. As múltiplas formas da sexualidade são concebidas dentro do 

panorama de um ajuste de contas com as vidas passadas. Essa perspectiva embasa 

uma pastoral mais caridosa e respeitosa com relação à homossexualidade. Todavia, 

as pesquisadoras lembram que a ordem heteronormativa continua sendo a chave para 

entendimento da sexualidade saudável. Devido à proliferação da literatura mediúnica, 

a tendência entre os espíritas é reler os originais bíblicos, adaptando-os à realidade 

cultural contemporânea. 

Sobre as religiões afro-brasileiras, as pesquisadoras identificam algumas 

distinções nas concepções da homossexualidade, bem como na maneira de lidar com 

seus fiéis quando a questão da sexualidade é acionada. Machado e Piccolo (2010) 

demonstram que a umbanda - por incorporar elementos das religiões afro, do 

kardecismo e do catolicismo - tende a considerar o sexo como uma força vital, inerente 

aos mundos humano e sobrenatural.  No entanto apontam que essa força é regida por 

regras, sendo a principal delas a concepção do ato sexual como um ato de amor. 

Identificaram também na umbanda a concepção da sexualidade como um cuidado de 

si, sendo a homossexualidade percebida como uma das direções possíveis do desejo. 

Essa postura mais aberta da umbanda não implica uma maior liberdade sobre a 

presença de homossexuais nos terreiros. Também neles uma vigilância é adotada, 

sendo que comportamentos mais ‘extravagantes’ são condenados. A extravagância 
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refere-se, geralmente à travestilidade, à alteração da imagem física, pois esta pode 

confundir a interação entre os mundos humano e sobrenatural. Portanto a dúvida 

sobre a sexualidade aparente dos fiéis é intolerável.  

No tratamento desses temas, um ponto sobressai: as lideranças afro-
brasileiras entrevistadas nos apresentam uma visão de mundo em que estão 
presentes ao mesmo tempo valores que ressaltam o determinismo da 
natureza e as vicissitudes da vida cotidiana nos barracões. O trabalho de gerir 
um terreiro incorpora essas duas dimensões. Cada terreiro é único, as 
relações entre pai e mãe de santo, as entidades e seus seguidores são 
interações que se processam cotidianamente, crivadas por obrigações, 
interditos e segredos. A sexualidade como uma força vital atravessa a vida 
do terreiro, o mundo dos orixás e também a vida cotidiana dos adeptos e 
líderes do candomblé e da umbanda. A forma de lidar com essa força é o que 
distingue um terreiro do outro quanto ao lugar que a homossexualidade ocupa 
naquele espaço. (MACHADO e PICCOLO, 2010, p. 164) 
 

As pesquisadoras também verificaram tanto nas lideranças cristãs quanto nas 

mediúnicas, a desvalorização de travestis e transexuais, consideradas, de modo geral, 

como pessoas “vulgares” e “exageradas”. As lideranças citam o comportamento 

licencioso como uma característica dessas pessoas, levando-as a alvo constante de 

preocupação, sobretudo por apresentarem uma linguagem obscena e posturas físicas 

inadequadas à solenidade do ritual religioso. Mesmo no segmento das religiões afro-

brasileiras, que sempre adotaram uma postura mais aberta ao diálogo com os 

coletivos LGBTQIA+, a tendência verificada na pesquisa, foi uma crítica aos 

homossexuais, sobretudo com a acusação de promiscuidade e pouco esforço em 

manterem uma relação monogâmica estável.  

Sobre a religião judaica, as pesquisadoras (2010) apresentam a extrema 

dificuldade dessas lideranças em dialogar sobre formas de sexualidade alternativas. 

Identificam na forte dimensão étnica da tradição hebraica o discurso marcado pela 

heterormatividade e a consequente caracterização da homossexualidade como um 

desvio de conduta, sendo o procedimento habitual encaminhar fiéis homossexuais ao 

consultório de psicologia ou de psiquiatria. Mesmo que aceitem a união civil entre 

pessoas do mesmo sexo, os rabinos demonstraram extrema dificuldade em dialogar 

com os coletivos LGBTQIA+.  

A insistência das lideranças religiosas em encaminhar fiéis a especialistas da 

psicologia e psiquiatria deve-se, segundo as pesquisadoras (2010), a ainda recente 

retirada da homossexualidade da lista de distúrbios psíquicos das organizações 

médicas nacional e internacional. 
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Um item importante salientado pelas lideranças mais liberais nas diferentes 

tradições religiosas refere-se à necessidade de normatizar as subculturas sexuais. 

Nesse sentido há uma unanimidade sobre a valorização da monogamia e 

consequente aversão á promiscuidade. Para Machado e Piccolo (2010), o modelo 

monogâmico representa certa normalidade social, com sua consequente discrição nos 

espaços públicos de modo geral e nos religiosos de maneira particular.  

Finalmente, as pesquisadoras (2010) apontam que a maioria das lideranças 

entrevistadas não se percebe e nem interpreta sua tradição religiosa como 

homofóbica, sendo esta uma prática associada à violência física. Aliás todas as 

lideranças posicionaram-se contrárias a qualquer tipo de violência. Todavia, defendem 

a doutrinação dos grupos religiosos em garantir diante da opinião pública brasileira e 

à sua legião de fiéis o direito em condenarem práticas sexuais periféricas à norma 

heterossexual.  

Nesse sentido, assim como os movimentos LGBT tendem a homogeneizar 
as posições dos grupos religiosos, apresentando-o como homofóbicos, os 
dirigentes desses grupos desqualificam aqueles coletivos, representando-os 
como autoritários. (MACHADO e PICCOLO, 2010, p. 165) 

 

Maria das Dores Campos Machado (2007) considera quanto os discursos 

religiosos de algumas lideranças evangélicas procuram fundir questões sobrenaturais 

que fundam o sistema religioso à argumentação naturalista, afirmando: 

Sem abrir mão dos valores do grupo, algumas lideranças religiosas procuram 
contrabalançar a dimensão mágica com argumentos naturalistas e adoção de 
novas formas de atuação junto à sociedade. E certamente, a participação no 
poder legislativo seria uma importante iniciativa no sentido de lançar os atores 
religiosos pentecostais para além da magia. Afinal, a necessidade de ampliar 
a base eleitoral provoca o enquadramento do discurso no marco da cultura 
política mais ampla e as conquistas dos movimentos sociais sugerem o 
deslizamento cada vez maior da resistência às demandas mais libertárias 
para o campo do naturalismo. De qualquer maneira, não se trata de processo 
linear. E mais do que argumentar a favor da substituição total da magia por 
formas mais laicas de moralidade sexual, o que se procurou mostrar é que 
essas dimensões são constitutivas do pentecostalismo e que a primeira pode 
estar a serviço não só da segunda, mas da ética da salvação em sentido mais 
amplo.119 
 

Nas considerações sobre a pesquisa envolvendo membros de organizações 

LGBTQIA+, às conclusões de Maria das Dores Machado e de Fernanda Delvalhas 

Piccolo somaram-se a contribuição de Andrea Moraes Alves. Estas pesquisadoras 

indicam que as análises do livro “Religiões e Homossexualidade” baseiam-se: 

                                                           
119 Estudos de religião, Ano XXi, n. 33, 12-26, jul/dez 2007 



 

272 
 

(...) nas teses da pluralização da vida social e das ideologias na modernidade, 
assim como no argumento da hegemonia da gramática dos direitos humanos 
na contemporaneidade”. Lembram que é nesse panorama que se 
estabelecem as negociações entre os coletivos LGBTQIA+ e a sociedade 
como um todo, situando que é no embate religioso que estes coletivos 
encontram um núcleo duro de maior resistência. Indicam que “a gramática 
dos direitos humanos vem ganhando espaço também naquele que era há 
bem pouco tempo um dos importantes pilares dos coletivos de natureza 
religiosa: a moralidade sexual. (MACHADO e PICCOLO, 2010, p. 227) 
 

A interface temática religião e homossexualidade, a partir de novos sujeitos, 

membros de coletivos LGBTQIA+ que também são frequentadores das cinco 

tradições elencadas na primeira parte da pesquisa quando abordou a questão pela 

perspectiva das lideranças religiosas. Os dados desta segunda fase da pesquisa 

demonstram “como as ideologias de caráter mais secular ganham cada vez mais 

espaço no debate sobre as múltiplas formas da sexualidade”. 

As pesquisadoras (2010) consideram que os discursos das pessoas dos 

coletivos LGBTQIA+ indicam uma constante vigilância entre as fronteiras de espaço 

entre o mundo sagrado e a sociedade de modo geral. Essa vigilância pressupõe que 

haja uma comunicação, mas que essa comunicação não permitindo que o mundo 

externo da sociedade contamine o mundo interno das religiões. Essa preocupação em 

manter uma vigília também aparece na fala das lideranças religiosas, indicando como 

a percepção dos corpos homossexuais reveste-se de um caráter poluente. Essa 

percepção revela certa ambivalência das religiões que assumem a missão pastoral do 

acolhimento ao mesmo tempo que desenvolvem uma repulsa aos corpos 

homossexuais.  

Na entrevista com o praticante espírita, as pesquisadoras (2010) perceberam 

uma forte tensão entre livre-arbítrio e determinação, levando-o a encontrar certa 

flexibilidade as suas “escolhas sexuais”. Pela sua compreensão de reencarnação, o 

espiritismo revelou-se a religião que mais difunde entre seus membros a possibilidade 

de autorreflexão permanente, conjugando três elementos na construção de narrativas 

afetivas e sexuais: o mundo dos espíritos, o livre arbítrio e o encontro do verdadeiro 

amor. A identidade homossexual espírita precisa conjugar estes três elementos, pois 

a prática da homossexualidade somente é possível na busca pelo amor verdadeiro, a 

alma gêmea.  

Sobre a trajetória de vida de fiéis do catolicismo e das igrejas evangélicas, as 

pesquisadoras (2010) observaram a preocupação em garantir um espaço de 

aceitação da homossexualidade pela comunidade religiosa. Obter a anuência da 
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homossexualidade por essas religiões, reforçariam o sentindo de pertencimento 

comunitário, algo muito relevante, sobretudo nas igrejas evangélicas e em sua 

concepção de irmandade. Entre esse grupo de praticantes, as estratégias são mais 

acentuadas, sobretudo pelo combate ao preconceito contra os homossexuais que 

emana dessas denominações. Entre essas estratégias situam-se a formação das 

igrejas inclusivas que replicam o modelo ritual das matrizes evangélicas, 

harmonizando participação congregacional e orientação sexual. 

Sobre o judaísmo as pesquisadoras (2010) apontam o quanto ficou explícita 

a dissociação entre o pertencimento à comunidade judaica e o assumir uma 

identidade homossexual. A dissonância desses processos nesse segmento é total. 

Como evidenciado na pesquisa sobre as lideranças judaicas, há um atributo 

inescapável, inexoravelmente marcado por laços familiares de consanguinidade. A 

saída encontrada por homossexuais judaicos é uma intensa e extensa pesquisa sobre 

sua sexualidade, auxiliada por estudos de medicina, psiquiatria e psicologia.  

As pesquisadoras (2010) perceberam a não linearidade nas narrativas de vida 

de fiéis homossexuais. Desde a atração pelo mesmo sexo até à absorção de um estilo 

de vida gay, esse caminho pode ser aleatório e descontínuo, marcado por ansiedades 

e dúvidas.  

Sobre os vínculos entre as pessoas entrevistadas e as instituições religiosas, 

as pesquisadoras (2010) constataram que nas tradições espíritas e afro-brasileiras, 

por terem um poder menos centralizado que as demais religiões, possuem maior peso 

na relação entre fiéis e lideranças. Os conflitos quando surgem localizam-se na esfera 

da interação entre membros das instituições. Nas religiões confessionais, os conflitos 

são estabelecidos com a própria autoridade religiosa, com o centro do poder 

hierárquico. Quando um grupo de fiéis funda uma igreja inclusiva há uma formulação 

de estratégia coletiva compatível com a homossexualidade. No entanto, como será 

verificado mais à frente, mesmo entre as igrejas inclusivas há toda uma série de 

negociações que são estabelecidas. Afirmam: “Temos, portanto, esferas de 

negociação distintas para os conflitos advindos da relação entre professar uma fé e 

elaborar uma carreira e uma identidade homossexual”. 

A pesquisa constata que cada fiel desenvolve certos níveis de reflexão sobre 

sua própria trajetória pessoal, sua vida afetivo-sexual e seu pertencimento religioso, 

construindo pontos significativos de subjetividade. Desse ponto de vista, tem-se: 1) 
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Religião como identidade ou pertencimento; 2) Religiosidade como adesão, 

experiência ou crença; 3) Ethos religioso como disposição ética ou comportamental 

associada a um universo religioso.  

Quando a pesquisa foi realizada, cinco do total de dez fiéis encontravam-se 

em afastamento de suas atividades religiosas habituais: uma seguidora do 

candomblé, uma espírita, um católico, uma judia e um judeu. O afastamento de suas 

instituições religiosas decorria de motivos variados.  A fiel judia atribuía seu 

afastamento à sua orientação homossexual. As pesquisadoras, no entanto, enfatizam 

que mesmo que este grupo de fiéis homossexuais se encontrasse afastado de suas 

funções ministeriais, o mesmo continuava envolvido pelo sistema de religioso em sua 

vida privada e frequentando, mesmo que esporadicamente, as celebrações de sua 

religião, demonstrando quanto a religiosidade é um aspecto importante da vida de fiéis 

homossexuais.  

As pesquisadoras (2010) onde a orientação sexual não seja uma chave 

determinante. Geralmente os motivos acionados para explicar o trânsito religioso são 

relativos a crise financeira, questões políticas que envolvem o tema da identidade 

étnico/racial e, por fim, conflitos com as lideranças religiosas de sua comunidade. Em 

um único momento a identidade homossexual foi determinante ao trânsito religioso. É 

o caso da fiel, com uma trajetória em igreja evangélica, que optou pelo espiritismo, 

passando pela umbanda e fixando-se no candomblé. Neste trânsito a 

homossexualidade vai deixando, paulatinamente, de ser o motivo propulsor. 

Todavia, as pesquisadoras (2010) ressaltam que o trânsito de fiéis 

homossexuais às igrejas inclusivas é marcado pela determinação homossexual em 

identificar-se com um grupo religioso específico das demandas LGBTQIA+. O trânsito 

de dois jovens em direção às igrejas evangélicas inclusivas foi determinado por seu 

forte pertencimento anterior em religião evangélica tradicional. Outra fiel entrevistada 

pela equipe de Machado e Piccolo partiu do espiritismo em direção à igreja inclusiva 

movida pela firme convicção de adequação entre sociabilidade religiosa e orientação 

sexual.  

Destacam a importância das relações familiares entre fiéis das tradições 

judaica e evangélica, sendo profundamente marcante a socialização religiosa desde 

a infância. Por isso o vínculo entre religião e família de origem é bem entrelaçado. O 

caráter forte desse vínculo torna compreensível o trânsito devocional de 
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homossexuais evangélicos às igrejas evangélicas inclusivas. No caso da tradição 

judaica, onde a família é marcada por laço consanguíneo materno e pela 

impossibilidade lógica entre homossexualidade e judaísmo, a ruptura é uma solução 

traumática, levando o homossexual judeu a romper laços familiares, afastando-se da 

religião original.  

Das dez pessoas entrevistas pela equipe de Machado e Piccolo (2010), quatro 

relataram o trânsito do catolicismo e dos ramos evangélicos em direção a tradições 

espiritas e afro-brasileiras. As pesquisadoras apontam que são estas duas tradições 

religiosas as que mais recebem e liberam praticantes. Obviamente, lembram, que 

essa liberdade de absorver fieis remanescentes de outras tradições religiosas, não 

deve ser interpretada como um sinal de aceitação da homossexualidade por essas 

duas religiões. Tanto o espiritismo quanto a umbanda possuem ênfase na moralidade, 

com um correspondente sistema de decoro e respeito ao seu espaço religioso. Além 

disso, ambas tradições mantêm firmemente a noção dualista da sexualidade humana, 

compreendendo-a pela binariedade feminino/masculino. Na lógica dessas religiões há 

censuras às posturas de travestimos, tanto o homossexual masculino afeminado 

quanto a homossexual feminina masculinizada. Sobre essa questão as pesquisadoras 

afirmam: “Separar sua vida íntima das obrigações religiosas passa a ser uma ação 

comum desses entrevistados”.  

A pesquisa revela nitidamente quanto fiéis lésbicas e gays da tradição 

católica, buscam um caminho de reflexão teológica que permita a aceitação da 

homossexualidade como orientação sexual e não como desvio moral. Nesse intento 

adotam uma rígida postura social afastada da noção corrente em meios religiosos da 

adjetivação da homossexualidade como promíscua. As pesquisadoras (2010) 

constataram que nesse esforço: “A introjeção de valores associados à moral da 

fidelidade, à primazia do sentimento sobre a carne e à compaixão são elementos 

presentes no discurso dos fiéis católicos”. 

Sobre a tradição evangélica, a conclusão das pesquisadoras (2010) revela a 

mesma preocupação de fiéis do catolicismo com o autocontrole da homossexualidade. 

O cuidado em ‘não dar pinta’, seguindo as regras do decoro sexual refletem a 

preocupação da pastoral evangélica. Todavia as pesquisadoras (2010) perceberam 

uma diferença entre o relato do fiel gay e o da fiel lésbica.  

A fiel afirma que entre as mulheres esse comportamento mais pudico seria 
‘mais fácil’ porque a mulher é naturalmente mais contida sexualmente; entre 
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os gays esse comportamento mais controlado exigiria um esforço maior. Os 
homens seriam mais propensos à promiscuidade. (MACHADO e PICCOLO, 
2010, p. 233) 
 

 Todavia, salientam as pesquisadoras (2010), apesar da relativização da 

importância da homossexualidade na manutenção de um ethos religioso das pessoas 

entrevistadas, há uma preocupação com valores éticos difundidos pelas lideranças 

religiosas. A preocupação com o autocontrole, evitando comentários que indiquem 

que a lei moral da sexualidade foi infringida, demonstram como a questão é complexa.  

Apontam a tradição judaica como aquela onde mais fortemente a trajetória 

sexual é associada à identificação religiosa. É por isso que há uma forte rejeição da 

homossexualidade pelos rabinos entrevistados no primeiro momento da pesquisa, 

sobretudo pela quebra que a autonomia homossexual promove na linhagem judaica. 

As pesquisadoras afirmam que “São os laços familiares, as redes de amigos e de 

parentesco, os símbolos e rituais que continuam sendo acionados ao longo da vida 

desses sujeitos”. Por isso a ideia recorrente que os dois polos, tradição judaica e 

vivência homossexual não tangenciam de modo algum. 

Acrescentam também como a gramática dos direitos humanos raramente é 

acionada na entrevista por homossexuais, deixando entrever como a dominação 

religiosa sustenta a discriminação dos homossexuais. No caso da tradição 

umbandista, a fiel conseguiu identificar o sistema opressivo da sociedade brasileira 

através do sistema religioso, unificando o ativismo da identidade negra com o ideário 

dos direitos humanos em relação à homossexualidade.  

A atitude das lideranças religiosas quando encaminham fiéis ao consultório 

médico ou psicológico guarda ainda a ideia que a homossexualidade é uma 

enfermidade. Semelhante às suas lideranças, o grupo entrevistado de fiéis ainda 

permanece distante do ideário dos direitos humanos, sobretudo porque a luta das 

organizações LGBTQIA+ também serem historicamente bem recente. Mais uma vez, 

as questões de gênero no caso brasileiro apresentam-se estreitamente ligadas ás 

questões de classe social e de etnia. Isso torna o processo mais lento e manipulável, 

levando em conta a acentuada estratificação da sociedade brasileira, profundamente 

marcada pelo colonialismo ibérico e subsequente posição subalterna ante países 

economicamente hegemônicos. 

As pesquisadoras indicam que, na atualidade, um debate sobre a temática da 

diversidade sexual vem ocorrendo nos meios acadêmicos brasileiros, articulando em 
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diversas áreas de conhecimento, proposições que contemplem a gramática dos 

direitos humanos. Esse debate tem amplificado essas questões na opinião pública em 

geral, sobretudo com a presença das novas mídias digitais. Apontam que, desde 1980 

até os dias atuais, uma importante produção acadêmica tem contemplado o tema da 

diversidade sexual.  

Entre os anos de 1988/1996 a pesquisa acadêmica foi marcada pela 

associação entre homossexualidade e a difusão do HIV/Aids, sendo marcante o 

predomínio da medicina e da psicologia. A partir de 1997 o tema expandiu-se a outras 

áreas do conhecimento, sobretudo para a antropologia e para o direito. E desde 2002, 

as reflexões vem ampliando o conceito de homossexualidade em direção a noção de 

identidade sexual, articulando em torno de outros temas, como política sexual, 

homoparentalidade, homofobia entre outros. As pesquisas vêm desdobrando-se 

acentuadamente, incluindo em seu leque novos protagonistas, como a figura de 

travesti, transexual e drag queen, colocando em nonos termos as noções de 

heterossexualidade, prostituição e bissexualidade. 

Cada vez mais a diversidade dos sujeitos sexuais vem sendo reconhecida nos 

meios acadêmicos, onde uma ampla literatura científica contemporânea é colocada 

em circulação, sobretudo pela intensa produção de artigos acadêmicos, promovendo 

maior interação entre os vários níveis da produção universitária 

(graduação/especialização/mestrado e doutorado) e entre estes e a sociedade.  

Nesse sentido, uma maior pressão impôs-se às religiões tradicionais, 

promovendo constantes negociações cognitivas entre estas e os coletivos LGBTQIA+. 

As pesquisadoras, entretanto, enfatizam que esse processo não é linear e nem se 

desenvolve com facilidade. Cumpre ressaltar que esses deslocamentos cada vez mais 

indagam sobre qual é a função dos sistemas religiosos na contemporaneidade, 

sobretudo quando se aciona um plano ético-político.  

As autoras apontam a maior visibilidade social dos coletivos LGBTQIA+, cada 

vez mais afinados com a perspectiva dos direitos humanos, propondo uma 

reconfiguração no sistema legislativo nacional que contemple as a causas do 

movimento. Assim as pesquisadoras concluem: 

A relação entre homofobia e religião é uma associação muito recente na 
agenda de discussões, permanecendo um campo aberto para pesquisas. O 
levantamento dos trabalhos de conclusão de curso nas pós-graduações do 
país nas últimas décadas indica que, embora a importância do tema cresça 
no debate acadêmico, em nenhuma área do conhecimento a homofobia 
aparece associada á religião. Dessa forma, se o debate se faz em um 
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constante diálogo entre academia, movimentos sociais, grupos religiosos, há 
um tempo para que as produções acadêmicas assimilem e reflitam sobre as 
novas questões trazidas por esses movimentos. Assim sendo, o 
reposicionamento das tradições religiosas em relação à nova realidade 
cultural não é uma tarefa fácil, nem imediata. (MACHADO e PICCOLO, 2010, 
p. 238) 
 

Em “As novas guerras sexuais: diferença, poder religioso e identidades 

LGBTQIA+ no Brasil”, Marcelo Natividade e Leandro de Oliveira investigam 

especificamente as controvérsias relacionadas à conquista de direitos pela 

comunidade LGBTQIA+. Os autores indicam que sua pesquisa busca responder a 

certas inquietações científicas sobre as relações atuais estabelecidas entre as 

organizações LGBTQIA+, a religião e a sociedade brasileira. Alertam que a relação 

entre religião e sexualidade possui um histórico de múltiplas construções sociais, 

sendo que a contemporaneidade tem caracterizado-se por uma pluralidade no campo 

das instituições e manifestações religiosas, produzindo consequentemente uma 

multiplicidade de discursos e práticas no âmbito da sexualidade.  

Salientam a urgência em discutir quanto essa pluralidade característica da 

sociedade contemporânea, tem permeado o sistema de normas e convenções sociais, 

articulando rupturas e permanências. Daí a necessidade em definir e construir um 

campo de análise sobre a diversidade sexual posta à heteronormatividade, 

examinando os discursos religiosos, tanto o hegemônico quanto os periféricos. 

Natividade e Oliveira afirmam ser evidente o papel que as instituições 

religiosas tiveram no enfrentamento da epidemia do HIV/Aids no Brasil. No entanto 

alertam: 

Por outro lado, chama a atenção a formação de movimentos ecumênicos e 
inter-religiosos e a participação religiosa nas instâncias decisórias do país em 
defesa de demandas específicas da sociedade civil. Também é verdade que 
os estudos recentes evidenciam a emergência de novos conservadorismos e 
discursos fundamentalistas. Assim, o contexto atual é palco de múltiplas 
construções na junção entre religião e sexualidade. (NATIVIDADE, 2013, p. 
19) 

 

Importante é a justificativa de Natividade e Oliveira (2013) sobre a escolha do 

título do livro. Lembram, citando Gayle Rubin, como os conflitos sobre valores e 

condutas sexuais desde finais do século XX, guardam fortes semelhanças com as 

querelas religiosas de séculos passados. Indicam nas transformações do século XIX, 

sobretudo com as sociedades industriais, como o vertiginoso crescimento 

populacional das metrópoles propiciou o surgimento de relações eletivas em torno de 

“preferencias eróticas em comum”. Assim, as relações afetivas e sexuais entre 
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pessoas do mesmo sexo, iniciaram um processo de construção subjetiva e social da 

homossexualidade moderna. Os pesquisadores indicam: 

Este é um processo (...) em que novas identidades são culturalmente 
construídas, deslocando o lugar social ocupado por aquelas que 
predominavam até então. Certos atores sociais reagem a estas mudanças 
travando verdadeiras cruzadas contra a pluralização das diferenças na esfera 
da sexualidade. As batalhas envolvidas nestas novas guerras sexuais se dão 
em diferentes campos, envolvendo múltiplas estratégias e cortando 
transversalmente os domínios que usualmente opomos como público e 
privado. Este livro tematiza, justamente, algumas das formas pelas quais 
discursos religiosos e poder religiosos comparecem nesses embates. 
(NATIVIDADE, 2013, p.25) 

 

Natividade e Oliveira indicam que batalhas são erguidas em torno das 

diferenças sexuais e que “os desejos dissidentes” da heteronormatividade tornaram-

se objetos de interesses de duas alas religiosas bem divergentes. De um lado, 

apontam, há os sistemas religiosos hegemônicos que se outorgam um justo direito em 

condenar a homossexualidade como abominável pecado, pretendendo fixar-lhe um 

lugar de inferioridade moral e social, sustentando um padrão heterossexual de 

sociedade; são os promotores da homofobia. De outro, surgem novos sistemas de 

espiritualidades contra-hegemônicos, voltados aos coletivos LGBTQIA+ e conhecidos 

de modo genérico como igrejas inclusivas. 

De modo geral, o livro “As novas guerras sexuais” apresenta uma disputa 

religiosa no cenário brasileiro, não apenas entre as religiões tradicionais, mas entre 

estas e as igrejas inclusivas, voltadas aos coletivos LGBTQIA+. Os autores detectam 

neste cenário “relações de tensão e poder em jogo”. Essas relações são elas mesmas 

um indício da pluralidade cultural da contemporaneidade e sinalizam à construção de 

um violento problema social, a homofobia, com o Brasil ocupando a lastimável 

primeira posição em assassinatos de travestis e transexuais. 

O conhecimento (...) é posicionado nessa trama social, procurando desvelar 
lógicas sociais e culturais que dão margem a situações de exclusão, 
reproduzem estigmas e inventam novos estereótipos em torno das diferenças 
sexuais. Nos estudos sobre gênero, raça e etnia, diferentes linhagens 
teóricas desvelaram a produção social de desigualdades. Aqui nos ocupamos 
em discutir o modo como são produzidas legitimamente e ilegitimamente a 
partir de critérios de orientação sexual e de diversidade de gênero. 
(NATIVIDADE, 2013, p.26) 

 

Então, em suas conclusões, Natividade e Oliveira (2013), demonstram como 

os estigmas sobre as populações LGBTQIA+ são reforçados por outros estigmas 

sociais como racismo e pobreza, refletindo sobre a capacidade da religião em 
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reproduzir preconceitos e marcadores sociais ou contribuindo à formulação de 

discursos assertivos sobre a diversidade sexual.  

Como o tema da diversidade sexual é permeado por tensões - além da 

confusão entre alguns setores mais retrógrados que teimam em listar a pluralidade 

sexual no rol de crimes como zoofilia e pedofilia -  urge a necessidade de a conciliação 

cognitiva entre os coletivos LGBTQIA+ e a prática religiosa institucional. As tensões 

articulam-se em inclusão e exclusão em vertentes da religiosidade cristã. Todavia, 

salientam os autores, o universo religioso inclusivo no Brasil é marcado pela 

hegemonia da homossexualidade masculina, devido à maior demanda deste público.  

Natividade e Oliveira (2013) indicam que o reduzido número de entrevistas 

com lésbicas, travestis e transexuais, indicia quanto estes segmentos LGBTQIA+ 

ainda possuem pouca visibilidade e consequente representatividade. No entanto, há 

evidências de aumento na participação de mulheres nas igrejas inclusivas, sobretudo 

de mães que acompanham os filhos e filhas homossexuais na celebração de cultos.  

Seguindo a tendência apresentada por Machado e Piccolo (2010), Natividade 

e Oliveira (2013) também diagnosticam uma maior abertura por parte de algumas 

tradições cristãs tradicionais, dialogando com os segmentos LGBTQIA+, 

apresentando leituras alternativas da Bíblia e ajustando o discurso religioso à maior 

proposição inclusiva. Todavia, o panorama religioso brasileiro majoritário é ainda 

marcadamente conservador, seguindo condenando as sexualidades alternativas.  

A pesquisa de Natividade e Oliveira (2013) demonstra que mediações 

começam a ser estabelecidas, conciliando vivência religiosa e homossexualidade. 

Alguns segmentos evangélicos minoritários, como a Igreja Anglicana, têm 

estabelecido uma ponte com setores das organizações LGBTQIA+, demonstrando as 

nuanças da religiosidade brasileira. Todavia, alertam os autores, que a maioria das 

mensagens de acolhimento de homossexuais por parte da tradição cristã hegemônica 

pretendem à “cura da homossexualidade”, regulando a sexualidade, promovendo sub-

repticiamente a homofobia. Setores ultraconservadores da tradição cristã têm 

propalado um pânico moral com relação à diversidade sexual. 

A força dessas convenções sociais heterossexistas deriva, justamente, do 
cruzamento entre múltiplas estratégias convergentes de desqualificação da 
diversidade sexual: a naturalização da heterossexualidade e o repúdio ativo 
a toda variação cultural que não corresponda a este modelo; a retórica que 
apresenta a orientação sexual como atos dissociados de identidades e retrata 
o desejo como matéria de livre escolha/opção individual; as recomendações 
de cuidado pastoral que professam a crença na possibilidade de mudança da 
homossexualidade à heterossexualidade; a tentativa de defesa de 
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perpetuação das hierarquias sexuais através do repudio a conquistas e 
reivindicações do movimento LGBT. (NATIVIDADE, 2013, p.277) 
 

Os autores chamam particular atenção ao tema da criminalização da 

homofobia, que arregimentou a atenção de cristãos brasileiros, sobretudo de setores 

extremamente conservadores das denominações evangélicas que emitiram 

julgamentos espumosos de ódio alimentados pelo desconhecimento e/ou pura 

crueldade, incitando a violência física. No Brasil, desde os anos de 2010, a avenida 

Paulista e arredores, tornou-se o palco central deste tipo de intolerância - com 

espancamento de dezenas de pessoas - insuflada pelo ódio a homossexuais. A 

motivação à homofobia parece possuir traços marcantes de hostilidade religiosa.120  

A crítica a homofobia esteve na pauta de representantes de algumas igrejas 
inclusivas, que participaram de fóruns LGBT marcando posição favorável ao 
projeto em questão, na cena pública. Verificamos também o esforço de 
lideranças inclusivas pela construção de significados positivos em torno da 
diversidade sexual, evocando discursos de respeito, igualdade e dignidade. 
O exercício da fé religiosa cristã foi colocado como um ‘direito’, uma questão 
de liberdade de crença e religiosa. Para tanto a mensagem inclusiva difundia 
a ideia de que Deus ‘aceita’ e ‘ama’ gays, lesbicas, travestis e transexuais 
como eles ‘são’. Notamos, em alguns grupos inclusivos, uma tendência a 
cultivar seletivamente certos valores do campo religioso cristão hegemônico, 
como a monogamia, desqualificando outras formas de conduta sexual. Uma 
perspectiva de regulação da sexualidade foi evidenciada, nessas igrejas 
inclusivas, pela valorização da monogamia e das relações estáveis como um 
modelo ideal a ser adotado por pessoas LGBT. Sobre esse ponto existem 
dissensos internos (...) demonstrando a riqueza da vida social cotidiana. É 
necessário enfatizar que não há um consenso, no interior dos diferentes 
grupos inclusivos, quanto aos parâmetros para a ética e a moral sexuais. Em 
certos casos, emergem discordâncias entre a postura sustentada pelas 
lideranças e os valores cultivados pelos fiéis. Isto sugere que as definições 
do proibido e do permitido, no tocante às condutas sexuais, é matéria de 
tensas negociações. A discussão sobre as mediações sociais realizadas 
pelos sujeitos às igrejas inclusivas, salienta invenções locais e construções 
de novos modelos da homossexualidade.  
 

Nas tradições cristãs conservadoras, indicam os autores, a homossexualidade 

tem sido um tabu silencioso, recomendando-se que este tema seja evitado, pois sua 

ínfima lembrança é escandalizante. Esta invisibilidade não indica “aceitação” e, 

quando algum ou alguma fiel revela sua homossexualidade, seu comportamento 

começa a ser monitorado tanto pelas lideranças quanto por demais membros da 

congregação. Natividade e Oliveira chamam atenção às sanções impostas pelas 

instituições religiosas, sendo a mais comum, o afastamento de algum ministério, 

colocando a pessoa transgressora “no banco”. A reincidência homossexual pode ser 

                                                           
120 http://www.otempo.com.br/cidades/pol%C3%ADcia-investiga-motiva%C3%A7%C3%A3o-religiosa-
em-agress%C3%A3o-a-gay-1.921793. 

http://www.otempo.com.br/cidades/pol%C3%ADcia-investiga-motiva%C3%A7%C3%A3o-religiosa-em-agress%C3%A3o-a-gay-1.921793
http://www.otempo.com.br/cidades/pol%C3%ADcia-investiga-motiva%C3%A7%C3%A3o-religiosa-em-agress%C3%A3o-a-gay-1.921793
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levada a extremos como o impedimento de frequentar os cultos igreja até a expulsão. 

Dramáticos nesse sentido são os relatos de fieis pentecostais, com alto níveis de 

tensões que beiram ao suicídio.  

Colaborar para o empoderamento destes sujeitos é um desafio que se coloca 
para aqueles que compreendem que as formas da diversidade sexual e de 
gênero, longe de serem diferenças indesejáveis, são expressão da 
criatividade humana, de seu potencial para a pluralidade, até mesmo sob as 
circunstancias mais avessas à emergência da variedade.121  
 

Os resultados da pesquisa de Natividade e Oliveira (2013), demonstram como 

o estigma é interiorizado, sobretudo em fiéis homossexuais que desde cedo 

socializaram-se em igrejas católicas e evangélicas tradicionais. Apontam um elevado 

nível de tensões interpessoais em fiéis homossexuais que se socializaram em famílias 

religiosas tradicionais. Contudo esse nível tende a diminuir em fiéis que transitam às 

igrejas inclusivas, iniciando um processo mais otimista, construindo novos sentidos 

em torno de si e na relação entre religiosidade e sexualidade. Nessa nova significação 

da experiência religiosa, surge um novo panorama linguístico, marcado por palavras 

como ‘transformação” e “aceitação”. Esses discursos sobre si revelam o quanto a 

construção identitária é fortemente subjetivada, assinalando a complexidade do tema 

na contemporaneidade. 

Na pesquisa de Natividade e Oliveira (2013), o tema do HIV/Aids surge como 

significativa ambivalência. Por um lado, os sistemas religiosos tradicionais associaram 

a homossexualidade à epidemia, reiterando estereótipos sobre os corpos e práticas 

homossexuais como agentes poluidores e incitando o pânico moral. De outro, as 

igrejas inclusivas adotam uma postura de prevenção, distribuindo preservativos entre 

fiéis e acolhendo e dialogando com pessoas soropositivas. Todavia, lembram os 

pesquisadores, algumas igrejas inclusivas com forte identificação ao ethos 

pentecostal, desenvolvem concepções cosmológicas definindo dimensões da vida em 

noções de pureza e impureza, prescrevendo uma mudança no habito sexual 

divergente em favor da monogamia e anunciando a “cura da Aids” como uma 

purificação espiritual, uma santificação. Nesta perspectiva, a “cura” e a não 

disseminação do vírus do HIV estaria no casamento e não na proteção via 

preservativos. O tema do uso de preservativos em relações homossexuais estáveis é 

uma questão complexa, evidenciando que a homossexualidade não possui uma via 

                                                           
121 Ibidem. 
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única de expressão, acionando fatores de ordem diversa, tanto sociais quanto 

intrinsecamente afetivos. 

Na pesquisa realizada por Natividade e Oliveira (2013) há indicação de uma 

guinada ultraconservadora das religiões cristãs tradicionais, acionada pela recente 

visibilidade e valorização da diversidade sexual. No interior desses sistemas 

formulam-se discursos que inferiorizam a pluralidade sexual, condenando seus 

protagonistas, arquitetando e promovendo intencionalmente uma confusão entre os 

estudos de gênero e práticas sexuais não consensuais, como a pedofilia e a zoofilia.  

É sempre necessário salientar que as práticas de acolhimento de homossexuais nas 

igrejas tradicionais são pensadas sempre no sentido de “cura gay”, purificando os 

corpos transgressores e poluidores. Desse modo a homofobia religiosa duplica-se 

tanto na correção da sexualidade quanto na obstrução de direitos, identificando a 

pessoa homossexual como inferior a heterossexual, legitimando o assédio moral e a 

violência física, mantendo pessoas homossexuais em situação de vulnerabilidade 

social. 

Nesse cenário, a emergência das igrejas inclusivas sinaliza com uma 

importante perspectiva de mudança paradigmática, possibilitando a tomada do poder 

religioso por segmentos periféricos da expressão sexual, como os coletivos 

LGBTQIA+. A reação das igrejas conservadoras, apontando incompatibilidades entre 

homossexualidade e vivência religiosa nos moldes cristãos, demonstra como essa 

tomada de poder religioso por fiéis homossexuais tem assustado o núcleo duro das 

religiões tradicionais, denunciando sua hegemonia heteronormativa em uma 

sociedade cuja razão de ser é menos religiosa e mais liberal.  

Nos grupos inclusivos, encontramos uma franca dissidência com relação a 
esta hegemonia da norma heterossexual, pela construção de redes em que 
gays, lésbicas, transexuais e travestis podem abertamente conciliar exercício 
da sexualidade e a vida eclesial. (NATIVIDADE, 23013, p.282) 

 

Em “Para inglês ver”, Peter Fry (1982) demonstra como a cultura popular 

brasileira é maquiada por setores da mídia e da intelectualidade. O antropólogo 

britânico afirma que um processo de ‘limpeza’ busca ‘higienizar’ aspectos típicos da 

cultura brasileira, em uma atitude racista. Essa percepção é comprovada pela fala da 

escritora moçambicana Paulina Chiziane ao dizer “Temos medo do Brasil”. A frase foi 

proferida em um evento na 1ª Bienal do livro e da leitura, realizado em Brasília em 17 

de abril de 2012:  
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Para nós, moçambicanos, a imagem do Brasil é a de um país branco ou, no 
máximo, mestiço. O único negro brasileiro bem-sucedido que reconhecemos 
como tal é o Pelé. Nas telenovelas, que são as responsáveis por definir a 
imagem que temos do Brasil, só vemos negros como carregadores ou como 
empregados domésticos. No topo [da representação social] estão os brancos. 
Esta é a imagem que o Brasil está vendendo ao mundo”, criticou a autora, 
destacando que essas representações contribuem para perpetuar as 
desigualdades raciais e sociais existentes em seu país. 
De tanto ver nas novelas o branco mandando e o negro varrendo e 
carregando, o moçambicano passa a ver tal situação como aparentemente 
normal.122 
 

O questionamento de Paulina, corrobora a máxima brasileira expressa no livro 

de Fry (1982) uma cultura “para inglês ver”. O antropólogo britânico, do mesmo modo, 

percebe a homossexualidade no Brasil, uma replicação do binarismo heterossexistas 

na dualidade ativo/passivo, reforçando a ideologia machista do brasileiro. 

Em artigo “A resposta gay” de Alípio de Sousa Filho (2007)123 formula essa 

‘limpeza’ da cultura brasileira sobre a homossexualidade, em um discurso tão 

mapeado pelo ódio e pela homofobia.  

Na sociedade brasileira, ninguém desconhece os ditos sociais do tipo ‘prefiro 
um filho ladrão a ter um filho gay’ ou ‘prefiro um filho morto a ter um gay vivo 
em casa’ ou ainda ‘prefiro uma filha prostituta a uma lésbica em casa’, 
repetidos como estribilhos em muitas famílias.  

 

Em “Homossexualidade: da repressão à celebração” Valdeci Santos (2015) 

apresenta a reação conservadora de setores da sociedade brasileira sobre a proposta 

da lei que criminalizava a homofobia. 

Isso é claramente abordado na obra Dossel sagrado, do sociólogo Peter 
Berger, que defende que o construto social (o homem constrói a sociedade e 
a sociedade constrói o homem) necessita de valores-pilares que mantenham 
a estrutura da realidade construída. Uma vez removidos esses valores, a 
sociedade experimenta o que ele chama de desencantamento, cujos 
resultados são imprevisíveis”. (...) “O problema é que o Estado opera a partir 
da contribuição e impostos de todos os segmentos sociais, inclusive aqueles 
que discordam da superproteção aos homossexuais” (...) “A maior polemica 
em relação aos avanços políticos obtidos pelos homossexuais na sociedade 
brasileira ainda é o Projeto de Lei 5003/2001, que mais tarde veio se tornar o 
Projeto de Lei da Câmara 122/2006, popularmente conhecido como PL 122. 
Produzido a partir das contribuições da ABGLT e de autoria da deputada Iara 
Bernardi, o PL 122 objetiva proteger os homossexuais contra manifestações 
violentas e criminosas, bem como resguardar os seus direitos de cidadania. 
Dessa forma, o projeto parece merecedor da compreensão e respeito de 

                                                           
122 Averdade.org.br/2012/04/novelas-brasileiras-passam-imagem-de-pais-branco-critica-escritora-
mocambicana. Último acesso em julho 2017. 
123 
http://www.cchla.ufrn.br/alipiosousa/index_arquivos/ARTIGOS%20ACADEMICOS/ARTIGOS_PDF/A
%20RESPOSTA%20GAY.pdf. Acessado em 19 de maio de 2017. 
(Publicado em SOUSA FILHO, A. . A resposta gay. In: Francisco de Oliveira Barros Júnior e Solimar 
Oliveira Lima. (Org.). Homossexualidades sem fronteiras: olhares. Rio de Janeiro: BookLink, 2007, v. 
1, 11-35) 

http://www.cchla.ufrn.br/alipiosousa/index_arquivos/ARTIGOS%20ACADEMICOS/ARTIGOS_PDF/A%20RESPOSTA%20GAY.pdf
http://www.cchla.ufrn.br/alipiosousa/index_arquivos/ARTIGOS%20ACADEMICOS/ARTIGOS_PDF/A%20RESPOSTA%20GAY.pdf
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todos. Porém, por meio de uma manobra desastrosa o projeto incorpora e 
altera a redação da lei brasileira antidiscriminação (Lei nº 7.716, de 5 de 
janeiro de 1989). Dessa forma, o PL 122 torna crime qualquer discriminação 
por “orientação sexual” e “identidade de gênero”, equiparando essa atitude à 
discriminação de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexo e 
gênero, ficando o autor do crime sujeito a pena, reclusão e multa. A 
associação entre o PL 122 e a lei antidiscriminação é o que causa o maior 
desastre, pois com isso o projeto acaba concedendo à homossexualidade o 
status de raça, estabelecendo uma nova etnia (a etnia homossexual). Em sua 
atual redação, o PL 122, que representa um esforço daqueles que lutam 
contra discriminação, passa a incriminar todos que discordarem da 
homossexualidade tornando-os homofóbicos e passíveis de dois a cinco anos 
de reclusão. O irônico é observar que outros estatutos legais de proteção a 
minorias (idosos, crianças, indígenas, deficientes, etc.) não concedem 
semelhantes privilégios aos seus protegidos. Por essa razão, o PL 122 tem 
sido popularmente criticado como um “projeto heterofóbico” e um documento 
que busca não somente a igualdade de direitos, mas o estabelecimento de 
direitos exclusivos para os homossexuais, ou seja, direitos que nenhum outro 
cidadão brasileiro possui. Caso aprovado com a redação presente, o Pl 122 
tornaria os homossexuais a minoria mais “superprotegida” em solo brasileiro. 
Qualquer observador do cenário de debates em relação ao PL 122 não pode 
deixar de questionar algumas motivações políticas em prol de sua aprovação, 
pois os homossexuais no Brasil representam não apenas lucro para o 

comércio, mas também votos!.124 

 
 
 

 
 

                                                           
124 In: FIDES REFORMATA XX, nº 2 (2015): 71-91 (captado em: 
http://cpaj.mackenzie.br/fidesreformata/arquivos/edicao_39/artigos/280.pdf. FIDES REFORMATA XX, 
Nº 2 (2015): 71-91, Acessado em 13 de abril de 2017) 
 

http://cpaj.mackenzie.br/fidesreformata/arquivos/edicao_39/artigos/280.pdf
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Figura 18 – Transexual crucificado. Parada LGBTQIA de São Paulo, 2016 - 

http://colunadobeck.com.br/polemicadodia-o-transexual-crucificado-da-parada-gay-e-a-confusao-que-

uma-imagem-provoca-em-quem-nao-dormiu-direito/ 

 

Sobre a PL 122/2006, a historiadora Maria das Dores Machado (2012) afirma: 

No primeiro ano do governo, Dilma, Benedita da Silva e Anthony Garotinho 
se tornaram vice-presidentes da Frente Parlamentar Evangélica e juntamente 
com o senador Marcelo Crivella tiveram atuação destacada nos debates e 
iniciativas paramentares envolvendo as demandas dos movimentos 
feministas e LGBTT. Em partidos distintos e com histórias políticas diferentes, 
suas posições em relação a pauta dos movimentos feministas e LGBTT 
também são nuançadas. O comportamento parlamentar e o discurso de 
Anthony Garotinho são bastante tradicionalistas e seu nome aparece 
associado às controvérsias tanto sobre a despenalização do aborto quanto 
ao PL 122/2006 e à política sexual do governo de uma forma mais ampla. 
Deve-se mencionar que logo nos primeiros meses do governo Dilma, 
parlamentares evangélicos denunciaram a política educacional do governo 
do PT e, mais particularmente, a produção de material educativo para orientar 
o debate sobre a diversidade sexual nas escolas. O chamado ‘kit anti-
homofobia’ levou parlamentares evangélicos, liderados por Garotinho ao 
Palácio do Planalto com o intuito de pressionarem a presidente, que acabou 
suspendendo a distribuição do material. (...) Esse tipo de intervenção é 
diferente do lobby historicamente exercido pela Igreja Católica, pois se trata 
de uma pressão realizada por um coletivo de legisladores, a Frente 
Parlamentar Evangélica, composta também por alguns aliados do PT e que 
isso pode criar dificuldades no Congresso Nacional na votação de projetos 
de interesses do governo. No caso do Kit anti-homofobia, as denúncias do 
rápido enriquecimento do chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, e as ameaças 
da oposição de abrir uma CPI para investigar sua conduta, teriam fortalecido 

http://colunadobeck.com.br/polemicadodia-o-transexual-crucificado-da-parada-gay-e-a-confusao-que-uma-imagem-provoca-em-quem-nao-dormiu-direito/
http://colunadobeck.com.br/polemicadodia-o-transexual-crucificado-da-parada-gay-e-a-confusao-que-uma-imagem-provoca-em-quem-nao-dormiu-direito/
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politicamente os parlamentares evangélicos e provocado o recuo do governo 
petista no campo do combate à homofobia nas escolas.125   
 

Richard Parker (2003) cuja pesquisa demonstra como a incidência do 

HIV/Aids engendrou política na área da saúde de prevenções à epidemia, afirma que 

a epidemia propiciou que o tema da homossexualidade - tendo em vista que a doença 

era considerada um ‘câncer gay’ – ocupasse a atenção da sociedade brasileira. Sua 

pesquisa é pioneira no Brasil, pois no início da década de 1990, o pesquisador criou 

o IMS, o Programa de Estudos em Sexualidade, Gênero e Saúde, promovendo, além 

de uma série de pesquisas, vários treinamentos curtos e seminários relativos ao tema. 

“A epidemia trouxe novos atores, conferiu espaços de legitimidade para o movimento 

gay e lésbico, para o movimento feminista, de uma maneira diferente do que tinha 

havido até então. A AIDS trouxe algumas coisas novas”126. Continua:  

Parece-me que, apesar de o Brasil ser uma sociedade extremamente 
religiosa, as religiões brasileiras, inclusive a católica, colocam-se de forma 
menos problemática. Com o movimento evangélico isso é mais complicado, 
pois há políticos evangélicos, a bancada evangélica, o que torna a situação 
um pouco mais parecida, lamentavelmente, com a norte-americana. (Ibidem) 
 

A pesquisa de Parker, de início focada na questão de como a cultura popular 

brasileira era manipulada politicamente, percebe como a sexualidade no país era 

utilizada nessa manipulação, sobretudo através do carnaval. ‘Quando falava com as 

pessoas sobre o carnaval, quando olhava as imagens, as representações, ficava cada 

vez mais evidente que o carnaval estava relacionado com a construção da 

sexualidade”. Se o carnaval é uma concessão à diversidade sexual, uma festa da 

carne, a ordem fixava a regulação da sexualidade em termos fortemente binários. A 

apoteose da carne revelando-se como um espectro de um moralismo exacerbado, de 

origem católica colonizada marcadamente androcêntrica. No Brasil, o imaginário 

sexual sobre o carnaval é fruto dessa ambivalência extrema.  

Para pesquisadores e pesquisadoras estrangeiras, pesquisar a cultura 

brasileira, religiosidade e sexualidade é sempre pesquisar uma sociedade altamente 

estratificada, onde a questão racial impõe-se de igual maneira. A homossexualidade 

no país deve ser pensada em termos de construtos sociais, onde há um pensamento 

                                                           
125 In: Religião, Cultura e Política. Religião e Sociedade, Rio de Janeiro, 32 (2): 29-56, 2012 (captado 
em http://www.scielo.br/pdf/rs/v32n2/03.pdf, em 23 de novembro de 2016). 
126 Captado em Cadernos de Saúde Pública On-line version ISSN 1678-4464 Cad. Saúde Pública vol.19  
suppl.2 Rio de Janeiro  2003 http://dx.doi.org/10.1590/S0102-311X2003000800026, em 17 de 
novembro de 2016. 
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vigente, um violento patriarcalismo, que permeia a construção da identidade e da 

subjetividade homossexual.  

Nesse sentido, um dos trabalhos pioneiros sobre a cultura brasileira é a 

pesquisa entre os anos de 1938/1939, da antropóloga norte-americana Ruthe Landes. 

A pesquisa de Landes resulto na resultou no livro “A cidade das mulheres”, publicado 

em 1947, onde a professora analisa questões étnicas, de gênero e sexualidade nos 

terreiros de candomblé e umbanda, nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Nele a 

autora constata quanto as religiões afro-brasileiras apresentam-se como um espaço 

de resistência à hegemonia branca da sociedade brasileira. Mulheres negras, as 

mães-de-santo, e homossexuais masculinos afeminados dos candomblés de caboclo, 

surgem na narrativa de Landes como alternativa de expressão religiosa, marcada por 

um poder feminino que contradizia a versão, corrente naquele período, da dominação 

masculina absoluta na sociedade brasileira.  

A pesquisa de Landes (1967) continua sendo, ainda hoje, referência na 

análise da cultura brasileira, sobretudo quando em pleno terceiro milênio, promove-se 

invasões e depredações em espaços religiosos do candomblé e de umbanda. Desde 

2008, os terreiros de umbanda de cidades fluminenses têm sido alvos de ataques por 

parte de uma colisão entre evangélicos e traficantes. Somente no segundo semestre 

de 2017, na cidade de Nova Iguaçu, ao menos sete terreiros foram depredados. No 

entanto, estima-se, que o número seja maior, pois o medo de represália induz ao 

silenciamento.  

Em 2013, os traficantes do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, também 
proibiram os moradores de usar roupas brancas. A Secretária Estadual de 
Direitos Humanos diz que outros interesses estão por trás destes ataques. As 
denúncias que chegam revelam que criminosos estão lavando dinheiro do 
tráfico em falsas igrejas.127 
 

Na atualidade, uma sugestão popular passou a ser apreciada pelo Senado 

Federal Brasileiro, cujo teor pede o fim da imunidade tributária das igrejas. No país, 

de acordo com o art. 150 da Constituição de 1988, a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios são proibidos de instituir impostos sobre "templos de qualquer 

culto". A sugestão popular está sendo analisada pelo Senado (SUG 2/2015), propondo 

a extinção da imunidade tributária das igrejas. A matéria aguarda parecer na 

                                                           
127 https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-do-rj-investiga-ataques-a-terreiros-de-umbanda-e-
candomble.ghtml. 
 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-do-rj-investiga-ataques-a-terreiros-de-umbanda-e-candomble.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-do-rj-investiga-ataques-a-terreiros-de-umbanda-e-candomble.ghtml
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Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), tendo recebido mais 

de 79 mil votos de apoio, e quase 4 mil contrários, no site Consulta Pública, do portal 

Cidadania do Senado, sendo que na data de 19 de setembro de 2017, às 09:30 da 

manhã, a votação encontrava-se em 146.195 Sim x 148.407 Não.  

O candomblé e o poder social das mãe-de-santo na Bahia impressionaram 

Landes a tal ponto que a autora abandona sua inspiração inicial – pesquisar as 

diferenças inter-racial brasileira e norte-americana – refletindo sobre o poder que a 

mulher negra e o homossexual masculino feminizado detinham na sociedade baiana. 

O candomblé passou a ser interpretado por Landes, como:  

Uma força criadora. Dá às pessoas coragem e confiança e faz com que se 
concentrem na solução dos problemas desta vida, e não na paz do outro 
mundo. Não sei onde estariam os negros sem o candomblé!.(LANDES, 
p.149) 

 

Sobre as mães-de-santo, finaliza: 

Penso que elas ajudam a engrandecer o Brasil. Acreditarão os americanos 
que haja um país onde as mulheres gostam dos homens, se sentem seguras 
e à vontade com eles e não os temem?. (LANDES, p. 316) 
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V – A teoria queer: As contribuições de Anne Fausto-Sterling 

e Judith Butler à ciência dos gêneros 

 

“Somos todos transexuais”  
(Jean Baudrillard). 

 

Anne Fauto-Sterrling é professora de biologia e estudos de gênero na 

Universidade Brown.  Ela participa ativamente no campo da sexologia e tem escrito 

extensivamente sobre os campos da biologia de gênero, identidade de gênero e 

papéis de gênero. Em “Dualismo em Duelos, Fausto-Sterling (2001), pensando 

exclusivamente na Europa e nos Estados Unidos da América, considera que esses 

dois mundos possuem crenças que dependem em grande parte do uso de dualismos, 

desde a paridade de conceitos até a oposição do sistema de crenças. A autora aborda 

especialmente três deles: sexo/gênero, natureza/criação e real/construído, 

enfatizando que “Embora este texto verse sobre gênero, discuto regularmente o modo 

como as ideias de raça e gênero surgem a partir de supostos subjacentes sobre a 

natureza física do corpo. Entender como operam raça e gênero – em conjunto e 

independentemente – nos ajuda a compreender melhor como o social se torna 

corporificado”.  

Logo de início a autora interroga: masculino e feminino? Para isso, Fausto-

Sterling (2001) cita o caso de Maria Patiño, atleta da equipe espanhola das corredoras 

com barreiras nos Jogos Olímpicos de 1988. Patiño, enquanto se dirigia ao estádio 

olímpico, foi comunicada pelo “escritório central de controle da feminilidade’ que havia 

sido reprovada no teste de sexo.  

Ela podia parecer mulher, tinha a força de uma mulher e nunca tivera razão 
para suspeitar que não fosse mulher, mas o exame revelara que as células 
de Patiño continham um cromossomo Y e que seus lábios ocultavam 
testículos. Além disso ela não tinha nem ovários nem útero. Segundo a 
definição do COI, Patiño não era uma mulher. Foi impedida de participar da 
equipe olímpica da Espanha. (STERLING, 2001, p. 12) 
 

Começava então um processo que tirou da atleta prêmios anteriormente 

conquistados, seu namorado a abandonou, foi despejada da moradia atlética, perdeu 

sua bolsa de estudos e foi alvo sensacionalista da imprensa de seu país. Mais tarde 

a atleta afirmou “fui apagada do mapa, como se nunca tivesse existido. Dediquei doze 

anos aos esportes”.  
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O caso de Patiño demonstra como as regras do COI refletem ansiedades 

políticas que dos tempos da guerra fria. Em 1968 o COI instituiu o teste científico do 

sexo em resposta aos rumores de que atletas de países do leste europeu buscavam 

glórias à causa comunista, trapaceando, com homens disfarçados de mulheres. Antes 

do teste cromossômico, as atletas desfilavam nuas diante de funcionários do COI, pois 

uma aura de suspeita recaia sobre as mulheres. Em 1912, Pierre de Coubertin, 

fundador das olimpíadas modernas, - das quais as mulheres foram inicialmente 

excluídas -afirmara que os esportes, por sua natureza vigorosa e atlética – não 

contemplava as mulheres. Fausto-Sterling (2001) considera que “no contexto da 

política de gênero, o policiamento do sexo fazia todo sentido”.  

Então a autora (2001) passa a interrogar a dualidade sexo/gênero, sob o 

prisma dos jogos olímpicos. Cita a reclamação das mulheres atletas sobre quanto o 

processo de inspeção era altamente degradante. Obviamente os homens atletas eram 

intocáveis, tendo em vista que sua capacidade atlética e vigor físico estavam na 

biologia.  

Na atualidade, o sistema de inspeção mudou, mas o caráter degradante 

continua o mesmo, como mostra o caso de Maria Patiño. É necessário frisar que 

muitas atletas entraram na lista suspeita do COI e que o debate sobre feminilidade 

gerou uma reflexão sobre a intersexualidade dos e das atletas de modo geral, mas 

sobretudo sobre quem competia em modalidades femininas. É o caso da judoca 

brasileira Edinanci Fernandes da Silva e de muitas outras atletas como a sul-africana 

Caster Semenya competidora no mundial de atletismo de Berlim em 2009. Também  

pode-se citar: Stella Walsh, polonesa que conquistou o ouro nas Olimpíadas de 1932 

e que, após sua morte, em 1980, a autopsia revelou que a mesma era intersexo; Heidi 

Krieger, atleta alemã de lançamento de peso dos anos de 1980, que, após uso 

intensivo de esteroides, adquiriu características masculinas, submetendo-se, após 

encerrar a carreira à cirurgia de mudança de sexo; Shanti Soundarajan, atleta indiana 

dos  jogos olímpicos de Qatar, de 2006, que perdeu a medalha de prata nos 800m 

rasos, após ser reprovada no teste de feminilidade; Érika Coimbra, jogadora brasileira 

de vôlei que foi dispensada do mundial juvenil de 1997 depois de apresentar excesso 

de testosterona num teste. Erika tinha má formação do aparelho reprodutivo, tendo 
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conquistado a medalha de bronze com a Seleção Brasileira nos Jogos de Sydney em 

2000.128 

Essa breve lista acima, particularmente centrada em atletas mulheres ou 

femininas, tal a complexidade que o dualismo suscita, revela quanto o sexo de um 

corpo pode estar além da formula binaria dos tipos humanos.  

“Não existe o isso ou aquilo. Antes existem nuances de diferença, (...) rotular 

alguém homem ou mulher é uma decisão social. Podemos utilizar o conhecimento 

científico para nos ajudar a tomar a decisão, mas só nossas crenças sobre o gênero 

– e não a ciência – podem definir nosso sexo. Além disso, nossas crenças sobre o 

gênero também afetam o tipo de conhecimento que os cientistas produzem sobre o 

sexo”.  

Fausto-Sterling (2001) data o ano de 1972 como o marco da dualidade 

sexo/gênero. Naquela ocasião os sexólogos John Money e Anke Ehrhardt travaram 

um embate que popularizou que sexo e gênero são categorias separadas. Afirmavam 

que sexo se referia aos atributos físicos, determinado anatômica e fisiologicamente, 

enquanto o gênero situava-se na área de uma mutação psicológica da identidade.  

Ainda nos anos de 1970, a segunda geração de feministas também defendia 

a tese que o sexo é diferente do gênero, sendo que as instituições sociais, projetadas 

para sedimentar as desigualdades de gênero, produziam a maioria das diferenças 

entre mulheres e homens. Supunham que estas diferenças, centradas na mente, 

poderiam ser modificadas, enquanto as relativas ao sexo eram imutáveis.  

Money, Ehrhardt e as feministas colocaram os termos de tal maneira que 
sexo passou a representar a anatomia e o funcionamento fisiológico do corpo 
e gênero passou a representar as forças sociais que moldam o 
comportamento. As feministas não questionavam o domínio do sexo físico; o 
que era posto em questão eram os significados psicológicos e culturais 
dessas diferenças – o gênero. Mas as definições feministas de sexo e gênero 
deixavam aberta a possibilidade de que as diferenças masculino/feminino em 
funções cognitivas e comportamento podiam resultar de diferenças sexuais 
e, assim, em certos círculos, a questão de sexo versus gênero se tornou um 
debate sobre quanto a inteligência e alguns comportamentos estão 
embutidos nas conexões no cérebro, enquanto em outros casos não há 
remédio senão ignorar muitas descobertas da neurobiologia contemporânea. 
(STERLING, 2001, p.17) 
 

Fausto-Sterling (2001) afirma, seguindo a antropóloga Henrietta Moore, que o 

importante é compreender a natureza codificada das identidades e da experiencia, 

frisando que esta última não é individual e imutável, mas inflexivelmente processual e 

                                                           
128 http://www.pbagora.com.br/conteudo.php?id=20091123105235 
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social. Considera que nossos corpos são extremamente complexos para responder 

objetivamente à diferença sexual. Fausto-Sterling afirma “o sexo não é uma categoria 

física pura”. Sua afirmativa reflete quanto é absurda a iniciativa dos membros do COI 

em querer decidir em definitivo quem é homem e quem é mulher.  

O COI pode utilizar os testes de cromossomos ou de DNA para verificar o 
sexo de uma competidora, mas os médicos com dúvidas sobre o sexo de uma 
criança usam critérios diferentes. Eles cuidam em primeiro lugar das 
capacidades reprodutivas ou do tamanho do pênis. Se uma criança nasce 
com dois cromossomos X, ovários, um útero na parte de dentro, mas com um 
pênis e uma bolsa escrotal na parte de fora, por exemplo, é um menino ou 
uma menina? A maioria dos médicos dirá que é uma menina, a despeito do 
pênis, por causa de seu potencial para dar à luz, e intervêm usando cirurgia 
e hormônios para confirmar sua decisão. A escolha dos critérios a utilizar na 
determinação do sexo, e a escolha de simplesmente fazer essa 
determinação, são decisões sociais para os quais os cientistas não podem 
oferecer regras absolutas. (STERLING, 2001, p.20) 
 

Fausto-Sterling (2001) é bióloga e teórica sobre sexo e gênero. Assume 

incisivamente sua posição de ativista social, participando de organizações de defesa 

de direitos civis para todas as pessoas, independente de raça, gênero ou orientação 

sexual. Sua formação como bióloga e seu ativismo, fizeram-na constatar que as 

verdades sobre a sexualidade humana são um componente das batalhas morais, 

sociais e políticas desencadeadas em nossas culturas e economias. Automaticamente 

essas batalhas tornam-se literalmente corporificadas em nosso ser fisiológico. Ou 

seja, nossos corpos são esculpidos pelo meio social, que por sua vez, enformam 

nosso ambiente cultural.  

A partir desta reflexão a autora (2001) se pergunta sobre o que é real e o que 

é construído, refletindo sua análise dentro de sua abordagem de como o poder no 

Ocidente é mapeado por dualidades. Na posição de bióloga e ativista dos direitos 

humanos, Fausto-Sterling (2001) admite que sua abordagem se torna idiossincrática, 

pois, como intelectual, habita três mundos aparentemente incompatíveis: é acadêmica 

de um departamento de biologia molecular, é membro de uma comunidade virtual cujo 

interesse comum é a sexualidade e também é uma teórica feminista.   

Sua lista na comunidade virtual, denominada loveweb, nomina tecnicamente 

as preferencias que se acreditam imutáveis: além das tradicionais - 

homossexualidade, heterossexualidade e bissexualidade – aparecem hebefelia 

(atração por meninas purberes), efebefilia (atração por machos jovens), pedofilia 

(atração por crianças) ginefilia (atração por mulheres adultas) e androfilia (atração por 

homens adultos). “Muitos membros da loveweb acreditam que adquirimos nossa 
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essência sexual antes do nascimento e que ela se desdobra à medida que crescemos 

e nos desenvolvemos.  

Seus colegas biólogos moleculares, estudando microscopicamente as 

moléculas acreditam que o organismo tem seu fluxo para vida decidido de “cabeça 

para baixo, do pequeno para o grande, de dentro para fora”.  

A bióloga norte-americana (2001), afirma que as teóricas feministas, ao 

contrário dos membros da loveweb e da equipe de biólogos moleculares, acreditam 

que o corpo não possui uma essência pré-estabelecida, mas é como um cântaro vazio 

no qual o discurso e a performance formam um ser inteiramente aculturado. Afirmam 

que o corpo é moldado pela cultura, tendo, talvez por isso, uma ênfase na política, 

ocupando-se de relações de poder no mundo real, entendendo e buscando 

transformar a desigualdade econômica, social e política. E mais, consideram que o 

conhecimento se estabelece em uma rede ativa, desdobrando-se em possibilidades 

que mudam nossas relações e nosso lugar no mundo. Abandonam completamente a 

ideia que tudo esteja estabelecido, bastando a mente humana decifrá-lo, como 

pensam os biólogos moleculares e os membros da loveweb. 

A resposta que Fausto-Sterling (2001) encontra nessa encruzilhada é a 

seguinte:  

Como bióloga, acredito no mundo material. Como cientista, acredito na 
construção do conhecimento específico realizando experimentos. Mas como 
testemunha (no sentido quaker da palavra) feminista e, nos últimos anos, 
como historiadora, também acredito que aquilo que chamamos fato do mundo 
vivo não são verdades universais (STERLING, 2001, p.24)  
 

Antes, citando Haraway, Fausto-Sterling considera que esses campos se 

encontram enraizados na história, na cultura, na linguagem e na especificidade dos 

povos. “Desde que o campo da biologia surgiu nos Estados Unidos e na Europa no 

começo do século XIX, ele está envolvido em debates sobre as políticas sexual, racial 

e nacional. E, como nossos pontos de vista, também a ciência do corpo mudou”. 

Retomando a revisão histórica da sexualidade, Fausto-Sterling (2001) cita 

quanto os séculos XVII e XVIII mudaram as concepções de sexo e sexualidade, 

enfatizando a abordagem de bio-poder de Michel Foucault, que percebeu que essa 

mudança primeiro ocorreu no corpo individual estendendo-se posteriormente a uma 

biopolítica da população. Para o filósofo francês, a disciplina possuía dupla 

significação, implicando controle e punição por um lado e, por outro, referindo-se ao 

conhecimento acadêmico que apontou para especificidades, sobretudo da medicina, 
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como os campos da embriologia, endocrinologia, psiquiatria, cirurgia e bioquímica. 

Essa vigília disciplinar sobre os corpos objetivava controlar o gênero, incluindo aí todo 

um código gestual, desde o andar a entonação da fala. A sociedade tornou-se então 

normalizada pela via da medicalização.  

Contudo, Fausto -Sterling (2001) é incisiva em afirmar que a imposição da 

norma de gênero ocorre por uma propulsão social e não científica.  

A falta de pesquisa sobre a distribuição normal da anatomia genital, assim 
como a falta de interesse de muitos cirurgiões em usarem esses dados 
quando eles existem, ilustram claramente essa afirmação. Do ponto de vista 
dos praticantes da medicina, o progresso no manejo da intersexualidade 
envolve a manutenção do normal. Consequentemente deve haver só dois 
caminhos: o macho e a fêmea. O conhecimento desenvolvido pelas 
disciplinas médicas dá aos médicos o poder de sustentarem uma mitologia 
do normal, alterando o corpo intersexo para ajustá-lo, tanto quanto possível, 
a um dos dois escarninhos. (STERLING, 2001, p.26/27) 
 

Portanto, a autora (2001) afirma que corpos intersexuais se tornam, pela ótica 

do progresso médico, refratários e mesmo impuros, não cabendo na lógica binária do 

mundo, a não ser que submetidos ao bisturi da sádica ansiedade cirúrgica. E indaga:  

 
Por que deveríamos nos importar se uma ‘mulher’(definida como tendo seios, 
vagina, útero, ovários e menstruação) tiver um ‘clitóris’ suficientemente 
grande para penetrar a vagina de outra mulher? Por que nos importa se 
existirem indivíduos cujo ‘equipamento biológico natural’ lhes permita fazer 
sexo ‘naturalmente’ tanto com homens quanto com mulheres? Por que 
amputar ou esconder cirurgicamente aquela ‘ofensiva haste’ encontrada num 
clitóris particularmente grande? A resposta: a fim de manter as divisões de 
gênero, precisamos controlar aqueles corpos que são tão refratários que 
chegam a apagar as fronteiras. Como os intersexuais literalmente 
corporificam os dois sexos, contribuem para enfraquecer as afirmações sobre 
as diferenças sexuais. (STERLING, 2001, p.27) 

 
Afirmando-se comprometida com as ideias dos movimentos de liberação das 

mulheres e dos gays, Fausto-Sterling (2001) acredita que a política da ciência e do 

corpo está modificando-se, sobretudo porque a tradicional maneira de conceber a 

identidades sexual e de gênero estreita as possibilidades da vida, perpetuando a 

desigualdade de gênero e a violência que decorre desta. A importância das feministas 

nessa mudança tem sido crucial, pois ao se debruçarem sobre o conhecimento 

científico, estão a reconstruir a transição para uma ciência renovada que abarque, 

além da multiplicidade revisionista, a garantia que dados científicos não sejam 

arrastados para a periferia científica, revisando o lugar dos corpos intersexuais e 

homossexuais, tratando-os com objetividade, considerando-os sobre a ótica imutável 

do conhecimento cientifico.  
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Considera-se que os estudos modernos sobre a homossexualidade humana 

têm seu marco na obra de Alfred C. Kinsey, publicada em 1948. Apesar do estudo 

apresentar uma escala de 0 a 6, situando homossexuais e heterossexuais no extremo 

da tabela, o estudo de Kinsey e colaboradores sublinharam a existência de um 

continuum entre os dois extremos da escala. Fausto-Sterling (2001) cita como as 

categorias de Kinsey ganharam vida própria, sendo que sofisticados gays e lésbicas 

referem-se a si pela numeração proposta pela tabela. 31. Fausto-Sterling (2001) cita 

ainda que, embora estudos posteriores apresentarem modelos multidimensionais de 

homossexualidade, como o proposto por Fritz Klein, a escala linear de Kinsey parece 

reinar absoluta em pesquisas acadêmicas.  

Entretanto, estudos da sociologia contemporânea indicam que as categorias 

utilizadas para analisar o comportamento humano modificam-se substancialmente, 

tanto em termos temporais quanto espaciais, sendo cientificamente inviável aplicar 

critérios universais à história social da sexualidade humana. Fausto-Sterling (2001), 

seguindo Joan Scott, reafirma que o processo histórico é complexo e marcado por 

constante mutação. Para exemplificar cita o livro de Bárbara Duden, The woman 

beneath the skin, que analisa um manual médico da Alemanha do século XVIII que 

descreve mais de 1800 casos de enfermidades de mulheres. Ao tentar reconstruir os 

termos médicos para o século XX, Duden não conseguiu detectar que doenças 

aquelas mulheres tinham, concluindo que as teorias médicas daquele período 

estavam intimamente relacionadas com a cultura popular daquela época, percepções 

totalmente improváveis sobre o corpo da mulher.  

O sentido essencial é que por mais que se recue em busca de evidência 
histórica (da arte pictórica primitiva à palavra escrita), os humanos sempre se 
dedicaram a uma variedade de práticas sexuais, mas essa atividade sexual 
está presa a contextos históricos. Isto é, as práticas sexuais e o entendimento 
social sobre elas não variam apenas com as culturas, mas também no tempo. 
(STERLING, 2001, p.37) 
  

Citando o artigo de Mary McIntosh The Homossexual role (1968), Fausto-

Sterling (2001) apresenta quanto a sexualidade é um fenômeno histórico, sendo que 

a homossexualidade historicamente jamais foi estática, sendo louvada ou perseguida 

dependendo de concepções diversas que marcam as sociedades em épocas e 

lugares diferentes. Como abordado no segundo capítulo, através da reflexão de 

Laqueur, Foucault e Stearns, a sexualidade humana tem uma história, sendo muitas 

vezes marcada por abundantes desacordos. Todavia essa complexa teia histórica da 

sexualidade não tem impedido que autores de livros sobre a homossexualidade 
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masculina, como Jonathan Katz e Lillian Faderman (respectivamente Gay American 

History e Surpassing the Love of Men), terem partido em busca de uma afirmação 

psicológica da homossexualidade que pudesse oferecer subsídios ao movimento de 

liberação de lésbicas e gays entre as décadas de 1970 a 1980. Fausto-Sterling (2001) 

então indaga: 

Se as pessoas gays, no sentido de hoje, sempre existiram, significaria isso 
que a condição é herdada em certa porção da população? O fato de que os 
historiadores descobriam evidencia de homossexualidade em qualquer era 
que estudavam constituiria evidência de que a homossexualidade é um traço 
biologicamente determinado? Ou a história apenas poderia nos mostrar como 
diferentes culturas organizam de maneira diferente a expressão sexual em 
épocas e lugares específicos? Alguns consideravam esta última possibilidade 
libertadora. Afirmavam que comportamentos que podem parecer constantes 
na verdade podem ter sentidos totalmente diferentes em diferentes épocas e 
lugares. O fato aparente de que, na Grécia, o amor entre homens mais velhos 
e mais jovens fosse um componente esperado do desenvolvimento de 
cidadãos livres poderia significar que a biologia não tinha nada que ver com 
a expressão sexual humana? Se a história ajudava a demonstrar que a 
sexualidade era uma construção social, também poderia mostrar como 
chegáramos a nosso arranjo presente e, mais importante, oferecer algum 
exemplo de como alcançar a mudança social e política pela qual lutava o 
movimento de liberação gay. (STERLING, 2001, p.42) 

 

Acredita-se que os conceitos modernos de desejo e sexo surgiram em 

meados do século XIX, indicando o ano de 1969 quando o húngaro Karl-Maria Benkert 

utilizou publicamente o termo homosexualität, visando modificar as leis antisodomia. 

Fausto-Sterling (2001) considera que, desde então, as categorias de sexualidade 

passam por uma emergência gradual, a homossexualidade saindo da condição de 

possessão demoníaca e tornando-se uma perturbação psíquica que não se 

enquadrava em uma visão definitiva da sexualidade como centrada na procriação 

heterossexualizada. Quando se fala em homossexualidade refere-se a percepção do 

fenômeno tanto no homem quanto na mulher.  

Se só os homens sentiam um desejo ativo, como poderiam duas mulheres 
desenvolver um interesse sexual mútuo? Resposta: uma das mulheres tinha 
que ser uma invertida, alguém com atributos marcadamente masculinos. A 
mesma lógica era aplicada aos homossexuais masculinos, vistos como mais 
afeminados que os homens heterossexuais. (STERLING, 2001, p.43/44) 
 

Aliás, não apenas a homossexualidade tornara-se uma patologia. O 

comportamento das mulheres que não se enquadrava no modelo de feminilidade – 

esta mesma uma combinação de beleza, passividade, fertilidade e domesticidade – 

era também patologizado. É o caso da histeria - um ataque furioso do útero -, e da 

ninfomania (fusão das palavras gregas ninfa e mania), que foi cunhado no final do 
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século XVIII para descrever mulheres com um apetite sexual fora da normalidade 

vitoriana vigente129.   

Fausto-Sterling (2001) ressalta que são diversas as condições entre a 

homossexualidade da Grécia antiga e a da modernidade.  

Os historiadores atribuem o surgimento deste novo corpo homossexual a 
amplas mudanças sociais, demográficas e econômicas ocorridas no século 
XX. Nos EUA, muitos homens e algumas mulheres, que em outras gerações 
teriam permanecido nas fazendas das famílias, encontraram espaços 
urbanos de reunião. Longe dos olhos das famílias, eram livres para realizar 
seus desejos sexuais. Os homens que procuravam interações com outros 
homens do mesmo sexo se encontravam em bares ou na prática de certos 
esportes; à medida que sua presença se tornava óbvia cresciam as tentativas 
de controlar seu comportamento. Em resposta à polícia e aos reformadores 
morais, surgiu a auto-consciência de seu comportamento sexual – um senso 
embrionário de identidade em formação contribuiu para sua própria 
apresentação em termos médicos. Os homens (e mais tarde as mulheres) 
que se identificavam como homossexuais procuravam agora a ajuda e a 
compreensão dos médicos. E com a proliferação dos relatos médicos, os 
homossexuais passaram a usá-los para construir suas próprias auto-
descrições”(...).  
Irônico é que o heterossexual moderno surge após o homossexual moderno. 
O termo heterosexuell surgiu na Alemanha, em 1880. O conceito surge 
inexoravelmente como normal, em contraposição a homossexualismo. Por 
volta de 1892, o termo atravessa o Atlântico e aporta nos EUA como o Eros 
natural. Desde então um processo de segregação estabelecia-se, sendo que 
durante as décadas de 1910 e 1920, muitos literatos e educadores sexuais 
“enfrentaram a censura e a desaprovação pública para criar um espaço 
público para o heterossexual erótico. Em 1939 a palavra heterosexual 
finalmente emergiu do semi-mundo médico para atingir a honra das honras. 
(STERLING, 2001, p.47) 
 

Entretanto, a heterossexualidade e seu modelo normatizado de dois sexos 

tem sido diariamente contestada pelas feministas. Uma sofisticada comunidade de 

lésbicas e gays também adentram o coro de insatisfação e exigem o direito político 

em ser considerada totalmente normal, lutando por acesso em todas as esferas da 

vida social, das forças armadas às religiões. Transexuais e toda a variação de pessoas 

que mudam de sexo ou de gênero cada vez mais ocupam espaços, destacando-se 

nas passarelas e revistas de moda, mas também concorrendo e assumindo funções 

políticas eleitorais, seja nas câmaras municipais ou nas prefeituras. Por fim, a cada 

semana florescem organizações de intersexuais, lutando por visibilidade e ocupando 

espaços nas universidades seja como docentes ou discentes. Uma busca no google 

por transexuais na política e na religião demonstra quanto o tema tem ganhado espaço 

na mídia e na sociedade, em uma dialética que demonstra o dinamismo e a 

complexidade das relações sociais, da história e de globalização. 

                                                           
129 http://www.dictionary.com/browse/nymphomania. 

http://www.dictionary.com/browse/nymphomania
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Quando discute natureza versus criação, Fausto-Sterling (2001) retoma a 

questão sobre natureza inata ou socialmente construída da sexualidade humana, 

questão perseguida por historiadores e antropólogos. Dois padrões gerais emergem 

de dados de grande variedade de culturas não-ocidentais. O primeiro é - para usar a 

terminologia de Mary McIntosh - a ‘homossexualidade institucionalizada’. Esta define-

se como um papel permanente para quem se envolve no acasalamento com pessoa 

do mesmo sexo, não sendo estranha à cultura ocidental. Em contraste com esta 

versão ocidental, há aquela que envolve relações entre meninos imberbes, como parte 

de um processo de masculinização esperada, envolvendo atos genitais com homens 

adultos e certo prestígio social. Desde a Grécia antiga, com seus kouros até as 

monarquias europeias, não era incomum que o monarca tivesse seu favorito, como 

era o caso de rei britânico Eduardo II com seu jovem amante Hugo Despenser. Essas 

relações poderiam ser breves, sendo altamente ritualizadas, ou poderiam durar por 

longos anos. Na atualidade um código rígido criminalizou essas relações, mesmo com 

jovens púberes.  

Talvez por sua menor visibilidade histórica, Fausto-Sterling (2001) em sua 

análise sobre a homossexualidade, apresenta a homossexualidade feminina de 

maneira subsumida. Entretanto cita as quatro orientações culturais primárias em 

relação à homossexualidade humana proposta pelo antropólogo e construtivista 

moderado Gil Herdt.  

A primeira é a homossexualidade estruturada pela idade, tal qual 

desenvolvida na Grécia antiga sob a denominação pederastia – relação entre rapazes 

imberbes e homens adultos - e ainda hoje encontrada em algumas culturas. Tem como 

maior componente sexual a prática regular da felatio. A pederastia possuía uma 

função pedagógica cuja crença assentava-se que a ingestão do sêmen do homem 

mais velho pelo menino tornaria este último viril e valoroso cidadão heterossexual. 

A segunda, a homossexualidade de inversão do sexo, a característica 

fundamental é o travestismo, subvertendo o comportamento normativo em relação aos 

papeis sexuais, sendo que homens se vestem e agem como mulheres e as mulheres 

vestem-se e agem como homens. As festas populares brasileiras, como o carnaval e 

as festas juninas, são marcadas por esta prática em termos simbólicos. 

A terceira é usada sob o conceito de homossexualidade de papeis 

especializados, aplicando-se para sociedades que aprovam a atividade com o mesmo 
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sexo apenas para indivíduos que estejam em uma posição social destacada, como o 

xamã.  

A quarta refere-se ao moderno movimento gay. Fausto-Sterling (2001) indica 

que a homossexualidade de papéis particularizados contrasta expressivamente com 

nossa própria criação cultural: o moderno movimento gay.  “Declarar-se gay, hoje, nos 

Estados Unidos é adotar uma identidade e entrar num movimento social e, às vezes, 

político”.  

Entretanto, apesar do sucesso da obra de Herdt, alguns e algumas estudiosas 

acreditam que sua obra se utiliza de suposições que refletem sua própria cultura, 

denunciando que a universalização do termo homossexualidade não sustenta a 

variedade de práticas sexuais estrita entre homens ou entre mulheres. É o que afirma 

a antropóloga Deborah Elliston que, ao estudar a troca de sêmen nas sociedades 

melanésias, “imputa (a elas) um modelo ocidental de sexualidade...que se baseia em 

ideias ocidentais sobre gênero, erotismo e personalidade e que, no limite, obscurece 

os significados dessas práticas na Melanésia”.  

Em fins do século XX, pesquisadoras feministas antropológicas, como Sherry 

Ortner, constataram que os homens constituem, de certo modo, ‘o primeiro sexo’. 

Todavia, logo em seguida, importantes antropólogas feministas reavaliam as 

pesquisas, afirmando que a proposta de que há apenas dois sexos é uma suposição 

incorrigível, sendo que toda cultura/sociedade tem alternâncias de prestígio feminino 

ou masculino, alguns de igualdade de gênero e outros que nada tem a ver com gênero. 

O erro era seguir uma linearidade temporal, onde passado explicasse o presente, 

descartando a complexidade do processo histórico, sobretudo em tempos pós-

industrialismo primitivo e de célere globalização.  

Segundo Fauto-Sterling (2001), a antropóloga nigeriana Oyeronke Oyewumi 

denuncia quanto as feministas incorrem em um erro central, ao organizar seu mundo 

social a partir de uma percepção dos corpos humanos apenas como macho e fêmea, 

o que, por sua vez altera outras possíveis percepções sobre a humanidade, como por 

exemplo o entendimento da diferença étnica e racial. Oyewumi acredita que “a 

senioridade teria sido privilegiada em lugar do gênero”. Considerando o pensamento 

da antropóloga nigeriana, Fausto-Sterling (2001) afirma: 

Olhar para a sociedade yoruba através da lente da senioridade e não da do 
gênero poderia ter dois efeitos importantes. Primeiro, se os estudiosos euro-
norte-americanos tivessem aprendido sobre a Nigéria com os antropólogos 
yoruba, nossos sistemas de crenças sobre a universalidade do gênero 
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poderiam ter mudado. Eventualmente, tal conhecimento poderia alterar 
nossas construções de gênero. Segundo, a articulação de uma visão fundada 
na senioridade da organização social entre os yoruba contribuiria para 
reforçar essas estruturas sociais. Oyewumi acredita, porém, que os 
estudiosos africanos muitas vezes importam as categorias de gênero 
europeias. (STERLING, 2001, p.59) 
 

Ao analisarem toda e qualquer sociedade pela perspectiva de gênero, 

estudiosas e estudiosos dos demais continentes, como África, Ásia e América do Sul, 

importam um padrão científico de países economicamente hegemônicos, 

reproduzindo um neocolonialismo ideológico sobre as academias e, 

consequentemente, não atendendo às especificidades culturais de suas regiões, por 

mais múltiplas que estas sejam.  

Portanto, há um desacordo entre profissionais da antropologia e da 

historiografia em seus métodos e objetos de análise referentes à sexualidade humana 

tomadas em suas particularidades culturais, sejam estas de países hegemônicos ou 

de países às margens da supremacia econômica.  

Por sua vez, os filósofos discutem a legitimidade dos termos 

homossexualidade e heterossexualidade, argumentando que existe uma separação 

entre natureza e cultura, entre corpos reais e sua interpretação cultural. Fausto-

Sterling (2001) afirma: 

Levo à sério as ideias de Foucault, Haraway, Scott e outros, segundo as quais 
nossas experiencias corporais devem sua existência ao nosso 
desenvolvimento em culturas e períodos histórico-particulares. Mas 
especialmente enquanto bióloga quero tornar mais especifico o argumento. À 
medida que crescemos e nos desenvolvemos, nós literalmente e não só 
‘discursivamente’ (isto é, através da linguagem e das práticas culturais), 
construímos nossos corpos, incorporando a experiencia em nossa carne 
mesma. Para entender essa proposição, precisamos desgastar as distinções 
entre o corpo físico e o corpo social. (STERLING, 2001, p.59) 
 

Até este ponto, Fausto-Sterling (2001) reflete sobre o gênero a partir da 

dualidade. Então, passa a argumentar sobre a negação dos dualismos, afirmando que 

problemas de natureza e de criação sustentaram a cultura europeia durante 

determinado tempo. Retomando sua colocação, de quanto os modelos europeus e 

norte-americanos entendem o funcionamento do mundo em grandes sistemas 

dualistas, desde conceituais, objetividades ou crenças opostas, especialmente três 

deles: Sexo/gênero, natureza/criação e real/construído. Essa dualidade, em geral, 

assume a forma de argumento hierárquico. A autora, quando deparada com a 

encruzilhada dualista, sobretudo no campo da biologia sobre a sexualidade humana, 

busca minar o empecilho aparentemente insuperável do pensamento dualista. Fausto-
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Sterling propõe modificar a ideia de que a sexualidade não é um fato somático, mas 

sim um efeito cultural. Ao invés disso refaz a questão, propondo que a sexualidade é 

um fato somático criado por um efeito cultural.  

A utilização de dualismos para analisar gramaticalmente o mundo, torna 

silenciosa as variações e as interdependências que transitam submetidas ao padrão 

binário da sexualidade. Quando irrompem em possíveis diversidades, chocando o 

padrão, são submetidas ao escarnio público, perseguidas, espancadas, violadas (no 

caso do estupro corretivo em mulheres lésbicas) e assassinadas, sendo o Brasil o 

país líder nas estatísticas de homicídios à população de travestis e transexuais. 

A cultura, em seu uso cotidiano, utiliza os pares duais como armas, pois o 

dualismo esconde em sua forma todo um sistema violento de opressão. Além do 

gênero, as construções de ideologia de etnia/raça sempre irrompem, nas redes 

sociais, em um coro de descontentamento virulento quando uma mulher negra é 

coroada “Miss Brasil” ou assume o posto de primeira dama dos EUA. Fausto-Sterling 

(2001), conclui que o dualismo sexo/gênero limita a reflexão feminista, sendo que o 

termo gênero, centrado em uma dicotomia, essencialmente exclui a biologia. A 

conclusão óbvia é que a separação real/construído – muitas vezes formulada como 

uma separação entre natureza e cultura - projeta uma informação do real no domínio 

da ciência, tornando o construído equivalente ao cultural. “Formulações dicotômicas 

tanto por parte de feministas quanto de não feministas conspiram para fazer com que 

a análise sócio-cultural do corpo pareça impossível”. 

É nesse caminho que, na análise de Fausto-Sterling, surge a figura da teórica 

queer Judith Butler (1995). Esta autora propõe uma explicação não dualista do corpo, 

tentando reivindicar sua materialidade ao pensamento feminista, pois a materialidade 

tornou-se irredutível, dando suporte, mas não passível de construção. Butler (1995) 

enfatiza que devemos falar sobre o corpo material. Não basta conhecer a existência 

de úteros, próstatas, genes e hormônios como partes diferenciadas de corpos de 

fêmea e macho e da consequência variedade que emergem em experiencia e desejo 

sexual, afetando intimamente a experiencia individual da sexualidade e do gênero. 

Todavia, cada vez que se pensa no corpo como algo anterior à socialização e à 

discursividade dualista sobre fêmea e macho, descobre-se que a materialidade está 

rigorosamente sedimentada através de discursos sobre o sexo e a sexualidade, 

prefigurando e limitando as utilizações que podemos fazer dessas palavras.   
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Essa sedimentação remonta ao tempo das civilizações clássicas quando a 

matriz de gênero forma lançadas. Filósofos latinos associavam a fêmea humana à 

materialidade, pois matéria deriva tanto de mater (mãe) quanto de matrix (matriz), 

termo estritamente vinculado ao útero e a sua capacidade geradora. Para Butler 

(1995), no Mediterrâneo antigo, a matéria não era um espaço vazio esperando ser 

ocupada por uma força exterior. Era um princípio formativo capaz de desenvolver 

organismos ou objetos, uma potência que aguarda a morphé, este um conceito tão 

caro a Aristóteles. No ato sexual reprodutivo, acreditava-se que as mulheres 

ofereciam a matéria, enquanto os homens chegavam dando-lhe forma. 

Se a matéria contém a priori noções de gênero e sexualidade, torna-se 

impossível desenvolver teorias objetivas ou científicas sobre o processo de 

constituição da diferenciação sexual. Todavia, a que se reconhecer e usar aspectos 

de materialidade que fazem do corpo o que ele é, desde questões da anatomia, da 

fisiologia, da composição hormonal e química, idade, peso, estatura, doença, 

metabolismo, vida e morte, são todos domínios da biologia e, portanto, não podem ser 

negados. Entretanto há uma revolução no campo biológico, quando se leva em conta 

a disposição de técnicas cirúrgicas para engendrar corpos transexuais de fêmea para 

macho ou na versão oposta, de macho para fêmea. Diferenças entre vagina e pênis 

não são simplesmente ideológicas, sendo que a semiologia do sexo e da sexualidade 

precisa levar em conta que as significações fisiológicas têm funções no real, mas que 

por sua vez se esquivam quando funções no sistema simbólico são acionadas.   

Assim, o conceito de material chega contaminado, cheio de ideias pré-

concebidas sobre as diferenças sexuais. Butler sugere que olhemos para o corpo 

como um sistema que, simultaneamente, produz significados sociais e é produzido 

por eles, exatamente como qualquer organismo biológico sempre resulta das ações 

simultâneas e combinadas de natureza e criação.  

Diversamente de Butler (1995), a filosofa feminista Elizabeth Grosz (2000)130,  

confere a determinados processos biológicos uma posição que preexiste a seu 

significado. Grosz afirma que os instintos biológicos equipam uma espécie de insumos 

ao desenvolvimento da sexualidade. Todavia esse material nunca basta, sendo 

necessário erguer um conjunto de significações, uma malha de desejos que 

                                                           
130 Corpos reconfigurados: 
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8635340. 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/8635340
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harmonize os significados e a consciência das funções corporais da criança, 

lembrando que sem a sociabilidade humana, a sexualidade da criança não pode 

florescer. Ou seja, é através da linguagem, verbal e/ou corporal, que a sociabilidade 

se realiza, construindo corpos tanto conscientes quanto inconscientes, pois o não dito 

e a interdição também são assimilados, desde que presos no ‘armário’, como 

denuncia a comunidade LGBTQIA+. 

Mas a psique necessariamente não se limita ao primeiro plano e ao fundo, 

tomando essas categorias emprestadas da pintura em perspectiva e que servem para 

simbolizar o consciente e o inconsciente. Como lembra Fausto-Sterling (2001), muitas 

vezes ocorrem reajustes entre essas esferas do ser humano, traduzindo aspectos de 

uma sobre a outra, entre corpo e mente.  

Grosz propõe que pensemos o corpo - o cérebro, músculos, órgãos sexuais, 
hormônios e mais – como a superfície interna da faixa de Möbius. (...) A faixa 
de Möbius é um enigma topológico, uma fita torcida uma vez e colada nas 
duas pontas para formar uma superfície retorcida (...) A cultura e a 
experiência constituiriam a superfície externa. (...) As superfícies interna e 
externa são contínuas e podemos passar de uma para outra sem nunca 

sairmos da superfície. (STERLING, 2001, p.68) 
 

Como exemplo, Fausto-Sterling (2001) cita a sexualidade oral, que de uma 

sensação física à criança, traduz-se ao à pessoa adulta como um significado 

psicossexual. 

Elizabeth Grosz (2000), continuando sua analogia com a faixa de Möbius, nota 

que os corpos constituem as psiques, utilizando a libido como marcação, orientando 

a trajetória dos processos biológicos a uma estrutura interna do desejo. A parte de 

fora da faixa, o aparente, é a superfície socialmente marcada pela legislação, pelo 

controle pedagógico, pela medicalização, jurisdição e economia do corpo enquanto 

sujeito social, produtivo e manipulável, cabendo a obrigação de agir como sujeito 

civilizado. 

Então, na exposição que Fausto-Sterling (2001) faz das teorias de Elizabeth 

Grosz, há uma rejeição óbvia do modelo natureza versus criação do desenvolvimento 

do ser humano. Apesar de Grosz (2000) reconhecer a dificuldade em compreender o 

limite e a extensão da flexibilidade do corpo, a ela persevera em sua tese de que não 

podemos simplesmente “subtrair o ambiente, a cultura e a história” para acabar com 

a “natureza ou biologia”. 

Como escapar das armadilhas dualistas? Fausto-Sterling (2001) encontra 

respostas em Grosz (2000), pois esta autora clama que os impulsos inatos são 



 

305 
 

organizados pela experiência física em sensações somáticas, que se traduzem no que 

chamamos emoções. Aceitar o inato enquanto tal, porém, ainda nos deixa com um 

resíduo não esclarecido de natureza. Nós, seres humanos, naturais e sociais, somos 

também, em certo sentido, artificiais, constituídos ao sabor das estações sociais e de 

seus modismos e regulações.  

No decorrer da última década, apareceu uma posição assaz intrigante que 

Fausto-Sterling (2001) denominou teoria desenvolvimentista sistêmica, ou TDS, cujo 

referencial analítico nega a existência básica de dois tipos de processos. O primeiro, 

da alçada da natureza, é dirigido pelos genes, hormônios e células do cérebro. O 

segundo, regido pela cultura, é marcado pelo ambiente, pela experiencia, pelo 

aprendizado ou pelas forças sociais rudimentares.  

Seu primeiro grupo de cientistas assegurava que a TDS é uma nova maneira 

de interpretar a pesquisa, dando mais objetividade e consistência aos dados, além de 

fornecer mecanismos para sintetizar métodos e conceitos de equipes de pesquisas 

que atuam em direções díspares, inexistindo qualquer possibilidade de diálogo franco. 

Não será encontrada na TDS uma formulação mágica que faça emergir uma verdade 

fundamental e muito menos conclusões que apontem para o previsível e o natural.  

Então, segundo a TDS, a maneira encontrada para escapar das artimanhas 

do dualismo é retomar a visão sobre o conjunto do fenômeno, reconhecendo 

enfaticamente o princípio de olhar à totalidade da estruturação ocorrida no 

desenvolvimento nas histórias de vida.  

Os estudos sobre sexo e sexualidade, pela natureza controversa que polariza 

a discussão entre, por um lado, biólogos reformadores e de outro, cientistas feministas 

e estudiosos da teoria queer, tem causado embates paradigmáticos. Uma das maiores 

celeumas envolveu as teorias do neuro-cientista Simon Le Vay, que relatava 

diferenças estruturais e hierárquicas entre o funcionamento do cérebro entre 

heterossexuais e homossexuais masculinos e entre estes e o cérebro das mulheres. 

De início, uma parte significativa de homens gays aprovou a pesquisa de Le Vay, pois 

viu nela uma explicação naturalista livre do teor pecaminoso das religiões 

monoteístas. Grupos feministas, no entanto, jamais concordaram com a obra de Le 

Vay, sublinhando diversas observações sobre a TDS, criticando sua abordagem 

essencialista ao não conceber quanto o corpo está enredado em uma complexa teia 

de conformação cultural e social. Fausto-Sterling (2001) admite que: 
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A facilidade com que tais debates evocam a separação natureza/criação é 
consequência da pobreza de uma abordagem não sistêmica. Politicamente, 
o referencial natureza/criação encerra enorme perigo. Embora alguns tenham 
a esperança de que o lado natural das coisas possa levar a maior tolerância, 
a história sugere que o contrário também é possível. Até os arquitetos 
científicos do argumento da natureza reconhecem o perigo. (STERLING, 
2001, p.74) 
 

A autora cita a preocupação de Dean Hamer, publicada na revista Science de 

1993, onde o cientista afirma: 

Seria profundamente antiético usar essa informação para tentar avaliar ou 
modificar a orientação sexual presente ou futura de uma pessoa. Ao contrário, 
cientistas, educadores, políticos e o público devem trabalhar em conjunto 
para assegurar que esta pesquisa seja usada em benefício de todos os 
membros da sociedade.131 
 

Entre as feministas descontentes com a teoria de Le Vay, Fausto-Sterling 

(2001) cita a teórica feminista Elizabeth Wilson que afirma: ‘O que pode ser política e 

criticamente problemático na hipótese de Le Vay não é a conjunção neurologia-

sexualidade em si, mas o modo particularmente de sua apresentação” (WILSON, E. 

Neural geographies...Op. p. 203). 

Anne Fausto-Sterling (2001) acredita na eficácia eficazmente em uma política 

científica que aproxime os estudos da sexualidade das neurociências e endossa a 

proposta de Wilson que propõe o desenvolvimento de uma teoria da mente e do corpo, 

juntando psique e libido, incorporando à sua visão de mundo um esclarecimento da 

operação do cérebro denominada em termos amplos de conexionismo. 

A especialização da medicina, isolou o cérebro do restante do corpo, assim 

como separou este da psique. Então o conexionismo, como próprio nome sugere, 

pretende reconectar corpo e mente, mostrando a interrelação entre ambos. Fausto-

Sterling (2001) defende que: 

Os princípios de certas teorias conexionistas oferecem interessantes pontos 
de partida para a compreensão do desenvolvimento sexual humano. Como 
as redes conexionistas, por exemplo, são em geral não lineares, pequenas 
mudanças podem produzir grandes efeitos. Implicação para o estudo da 
sexualidade: podemos facilmente estar procurando aspectos do ambiente 
que dão forma ao desenvolvimento humano no lugar errado e na escala 
errada. Além disso, um mesmo comportamento pode ter muitas causas 
subjacentes, eventos que acontecem em momentos diferentes do 
desenvolvimento. Suspeito que nossos rótulos homossexual, heterossexual, 
bissexual e transgênero não são boas categorias, e podem ser melhor 
entendidos apenas em termos de eventos singulares de desenvolvimento que 
afetam indivíduos particulares. (STERLING, 2001, p.77) 
 

                                                           
131 A linkage between DNA markers on the X chromosome and male sexual orientation: captado em 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8332896. Acesso em maio 2017. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8332896
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Fausto-Sterling (2001) concorda com os conexionistas, que afirmam que o 

desenvolvimento é central na aquisição do conhecimento. O desenvolvimento é 

emergencial pois questiona a falsa dicotomia propalada pelas discussões públicas e 

científicas que considera o sexo e a natureza como realidade imutável, enquanto o 

gênero e a cultura são questões meramente ideológicas, uma farsa construída para 

desestabilizar a ordem cósmica.  

A autora (2001) critica essa visão simplista de atribuir sexo e natureza a um 

padrão imutável, seja este científico ou dado por deus. E exemplifica a questão de 

como o sexo é construído, quando cita as cirurgias genitais, quando plásticos 

anatomicamente são utilizados para recriar órgãos genitais em pessoas cuja genitália 

não é identificável nem como de fêmea ou de macho humanos. “Os médicos acreditam 

que seu saber lhes permite ouvir a verdade que a natureza lhes diz sobre o sexo a 

que tais pacientes devem pertencer. Suas verdades, porém, vem do campo social e 

são reforçadas, em parte, pela tradição médica de tornar invisíveis os nascimentos 

intersexuais.  

Enfim, Fausto-Sterling (2001) retoma a questão de que nossos corpos são 

certamente materiais. Todavia, estão também envolvidos em um complexo processo 

de construção do conhecimento.  

Nessa discussão mostro que os cientistas constroem seus argumentos 
escolhendo abordagens e ferramentas experimentais particulares. A forma 
inteira do debate é limitada socialmente, e as específicas ferramentas 
escolhidas para a análise estatísticas ou o uso de cérebros (...) têm suas 
próprias limitações históricas e técnicas. (STERLING, 2001, p.78) 
 

Além da visibilidade do corpo a olho nu, há também toda uma invisibilidade 

química do corpo, os hormônios sexuais. Muitas vezes são eles os marcadores de 

diferença sexual. Entretanto, analisando historicamente, pode-se perceber que os 

hormônios esteroides nem precisam ser divididos em categorias sexual ou não sexual, 

sendo, por exemplo, marcados como hormônios de crescimento, afetando o corpo 

para além dos órgãos sexuais, sejam estes com capacidade reprodutora ou não.  

O processo cientifico é tão complexo quanto a humanidade. Estudar seres 

humanos com base em cobaias de roedores é um tanto quanto sinistro, pois questões 

éticas emergem nos debates culturais sobre quais são os papéis e as capacidades de 

fêmeas e machos da espécie humana.  

Parece difícil evitar a ideia de que nosso próprio entendimento científico dos 
hormônios, do desenvolvimento do cérebro e do comportamento sexual são, 
da mesma forma, construídos em contextos sociais e históricos específicos, 
e carregam suas marcas. (STERLING, 2001, p.78) 
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Após a reflexão sobre o artigo ‘Dualismo em Duelos” de Anne Fausto-Sterling 

(2001), finalmente abordarei as contribuições de Judith Butler aos estudos de gênero. 

Ressalto aqui, quanto Fausto-Sterling e Butler são estudiosas cuja obra reflete 

profundamente a sexualidade a partir da teoria queer. Aparentemente suas reflexões 

descolam-se do feminismo. Todavia, na encruzilhada que o movimento feminista 

chegou, com tantas vertentes polêmicas e muitas vezes contraditórias, as pesquisas 

de Fausto-Sterling e Judith Butler parecem revigorá-lo, o que faz bastante sentido pela 

dinâmica e extensividade características dos estudos pós-modernos característicos 

do panorama científico do século XXI. 

Judith Butler (1995) tornou-se uma forte referência tanto ao feminismo quanto 

aos estudos de sociologia, filosofia, antropologia e história nas universidades. Esse 

reconhecimento veio através da publicação de sua obra “Problemas de gênero: 

Feminismo e subversão da identidade”, desde que foi lançado em 1993. A capa da 

revista Cult-185 (16 de novembro de 2013), estampava seu rosto com a seguinte 

chamada “A filósofa que desafia as classificações consagradas e cria um novo 

pensamento sobre identidade, feminismo e sexo, revelando novas linguagens para 

questões contemporâneas”.  

No prefácio de “Problemas de Gênero”, Butler (1995) incomoda-se com a 

constância com que os debates feministas repetidamente, ao tratar do feminismo, 

sempre revelam uma sensação de problemas, vislumbrando um eterno fracasso. 

Alerta, no entanto, que a palavra problema, necessariamente, não deve possuir um 

halo de irremediável fracasso. Então, conclui que problemas são inevitáveis para que 

possamos criativamente, ultrapassá-los.  Algo similar as pedras dos caminhos que 

povoam desde temas bíblicos, a consultas esotéricas ou o drama de Carlos 

Drummond de Andrade.   

Mas o problema no caminho do feminismo, levantado por Butler (1995), 

parece referir-se ao pretenso enigma da feminilidade. O feminino tornou-se a 

objetificação do sujeito masculino, e como tal sua maleabilidade segue modismo do 

desejo sexual heterossexual. Concondo com Butler (1995), mas não posso deixar de 

citar como a indústria da moda, com seus estilistas, cabelereiros e maquiadores, como 

bem descrito no romance “O diabo veste Prada”, é dominada por homossexuais 

masculinos. Mas a questão levantada por Butler (1995) é que, na contemporaneidade, 

a mulher reverte repentinamente esse olhar aos homens, e por certo sobre si mesma 
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e sobre às demais mulheres. Mas restringindo a questão a mulheres e homens, a nova 

posição da mulher, aquela que mira e flertar, escandalizando o homem, que de 

repente viu-se na posição de objeto, tendo sua autoridade milenar contestada. E essa 

reflexão aqui exposta, segue o caminho do dualismo de Fausto-Sterling (2001), pois 

desestrutura a lógica patriarcal da hierarquia do desejo e de todas as demais vertentes 

antes consolidadas por essa matriz. De fato, a heterossexualidade foi desmascarada 

e, talvez por isso mesmo, novos arranjos explicitamente machistas tenham marcado 

a política de Estado na segunda década do terceiro milénio, com figuras como Donald 

Trump nos EUA e seus “clones” mundo afora, inclusive no Brasil, cujo um dos nomes 

prováveis a presidenciável, é o deputado Jair Bolsonaro. Este parlamentar brasileiro, 

cujo discurso altamente misógino, homofóbico e racista, foi apontado como o pior 

político mais abominável do mundo132. A atriz canadense Ellen Page que o entrevistou 

para um documentário, afirmou: “Ouvi-lo é de uma agonia sem fim”133. 

Voltando ao prefácio de Butler (2001), a autora rir-se do sistema 

epistemológico/ontológico do termo mulher. Admite que se encontra nesse sistema os 

“problemas de mulher”, marcadamente por uma construção histórica que a coloca em 

uma posição extremamente submissa, uma verdadeira indisposição herdada da 

natureza, antes mesmo de Eva morder a maça, posição inferior que surge quando 

arrancada da costela de Adão. Desde então, a mulher é essa figura incompleta, que 

deve ser constantemente medicalizada, além de manter sua áurea de jovialidade 

atada ao bisturi do cirurgião. Uma rápida passagem pela seção de cosméticos das 

farmácias encontra-se um arsenal de produtos ‘femininos’, desde os anticelulites até 

os bálsamos vaginais. Em contrapartida, na seção masculina a diminuição de 

produtos para o macho humano é latente, sendo os mais comuns as tinturas de cabelo 

e os medicamentos para disfunção erétil. 

Butler (2001) também resolve discutir o caráter de personificação da 

feminilidade, afirmando que o gênero feminino é uma imitação constante travestida de 

real. Por isso a autora não vê diferença alguma, se falando em feminilidade, entre as 

mulheres dominadas pela indústria da moda e seus pares, as travestis e transexuais 

‘femininas’. Tudo se refere a um jogo de luz, uma mimese, daí surgindo seu decisivo 

                                                           
132 http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/jair-bolsonaro-e-eleito-politico-mais-abominavel-do-
mundo-por-site-da-australia/. Acessado em agosto de 2017. 
133 http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/atriz-canadense-ellen-page-critica-bolsonaro-ouvi-lo-e-de-
uma-agonia-sem-fim/. Acessado em agosto de 2017. 
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conceito de performance. E a partir desta posição, Butler questiona se a categoria 

‘mulher’ é um fato natural ou uma performance cultural, “constituída mediante atos 

performativos discursivamente compelidos, que produzem o corpo no interior das 

categorias de sexo e por meio delas?”. 

Então, tomando Foucault como referência, sobretudo por sua contribuição 

teórica a partir da reflexão sobre a genealogia, Butler (2001) investiga que o gênero, 

sobretudo pela perspectiva feminista, encontra-se marcadamente em um jogo político, 

onde categorias de identidades foram forjadas no intuito de consolidarem práticas e 

discursos de instituições cuja centralidade não estava simplesmente no homem, mas 

no cidadão, o guardião da civilidade, o protetor da mulheres, o senhor dos escravos, 

cujo falo, portanto, deveria ser agraciado, seja, no caso da Grécia clássica, por 

hetairas e efebos. O objetivo de Butler (2001), portanto, é focalizar na instituição 

hegemônica falocrática e de heterossexualidade compulsória.  

A autora (2001), portanto, crítica as categorias de feminilidade e de mulher, 

pois as mesmas foram criadas em um arcabouço opressivo, uma armadilha labiríntica 

sem qualquer possibilidade de saída. Propõe que o feminismo reveja estas questões, 

refundando a noção de identidade. Todavia, lembra que a atitude em pensar eu uma 

identidade comum para uma política feminista, estará irremediavelmente fadada ao 

fracasso, sobretudo quando se leva em conta a diversidade que gravita sobre o 

gênero, como o tema étnico/racial e as questões de classe. Acrescento aqui também 

o sistema de crenças culturais, sobretudo os sistemas religiosos e as questões 

científicas. 

Em seu primeiro capítulo de “Problemas de gênero”, Butler (2001) considera 

que “o próprio sujeito das mulheres não é mais compreendido em termos estáveis ou 

permanentes”. A categoria ‘mulher’, torna-se então questionada em uma quantidade 

expressiva de ensaios, indicando também que é cada vez menor a concordância 

quanto ao que constituiria esta categoria. A origem do debate localiza-se no 

estruturalismo, quando questiona os apriorismos linguísticos enquanto fundadores da 

sociedade, dos próprios sujeitos e das objetificações. Foucault lembra com 

propriedade como os sistemas jurídicos de poder alicerçaram todo um panorama de 

representação e, mesmo quando mudanças são anunciadas, o esquema provoca 

mudança na apresentação social, sendo que as estruturas permanecem quase que 

intocadas.  
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Exemplificando esse caso, basta lembrar as revoluções francesa e russa e, 

particularmente no caso brasileiro, o governo petista, o impedimento da presidenta 

Dilma e o retrocesso conservador, marcado pelo aumento no nível de pobreza, pela 

explosão da violência, pela corrupção maquiada e pela manipulação midiática.  

As noções jurídicas de poder parecem regular a vida política em termos 
puramente negativos – isto é, por meio de limitação, proibição, 
regulamentação, controle e mesmo proteção dos indivíduos relacionados 
àquela estrutura política, mediante uma ação contingente e retratável de 
escolha. Porém, em virtude de a elas estarem condicionados, os sujeitos 
regulados por tais estruturas são formados, definidos e reproduzidos de 
acordo com as exigências delas. Se esta análise é correta, a formação 
jurídica da linguagem e da política que representa as mulheres como ‘o 
sujeito’ do feminismo é em si mesma uma formação discursiva e efeito de 
uma dada versão da política representacional. E assim, o sujeito feminista se 
revela discursivamente constituído -, e pelo próprio sistema político que 
supostamente deveria facilitar sua emancipação, o que se tornaria 
politicamente problemático, se fosse possível demonstrar que esse sistema 
produza sujeitos com traços de gênero determinados em conformidade com 
um eixo diferencial de dominação, ou os produza presumivelmente 
masculinos. Em tais casos, um apelo acrítico a esse sistema em nome da 
emancipação das ‘mulheres’ estaria inelutavelmente fadado ao fracasso. 
(BUTLER, 2001, p.18/19) 
 

Butler (2001) considera ‘o sujeito’ um tema essencial à política, sobretudo à 

causa feminista. Argumenta que a prática jurídica do sujeito está vinculada à exclusão 

ou a legitimação. Portanto, o sistema jurídico produz e reprime “as mulheres” como 

sujeito do feminismo, não sendo incomum que a vítima mulher quando estuprada seja 

geralmente acusada por usar uma saia curta, um decote saliente ou estar altas horas 

da noite da rua. Por isso a radicalidade islâmica em cobrir as mulheres da cabeça aos 

pés ou a célebre frase “A melhor mulher é a esposa de Cesar”, tendo em vista que 

esta, para evitar falatórios, permanecia aprisionada na própria casa. O caso levantado 

por Butler refere-se que a emancipação feminista não se dará no sistema como tal o 

conhecemos. 

Quando questiona a ordem compulsória do sexo/gênero/desejo, Butler (2001) 

recusa a distinção entre sexo e gênero enquanto categorias diversas, sendo que o 

sexo estaria na alçada da biologia e o gênero no departamento da cultura. Essa cisão 

negligencia que o sexo, por mais biológico que seja, deve também considerar que a 

biologia é também construída historicamente, tendo ambos, sexo e biologia, um 

caráter discursivo. Sexo e natureza foram termos guardados pela religião e 

transferidos compulsoriamente ao discurso científico. Então sexo e gênero são 

construtos culturais, sendo que o destino não é a biologia, mas sim a cultura.  



 

312 
 

Se a cultura é o destino, estão tudo é construído firmemente pela linguagem. 

Nossos corpos possuem uma história e refletem uma série de relações entre a 

humanidade e o meio ambiente, seja este natural ou artificial, ou ambos, sobretudo 

quando se pensa o peso da linguagem em coisificar a realidade, não apenas 

interpretando-a, mas construindo-a. Por isso a construção das mulheres como um 

negativo do homem, sua sombra, seu espectro, desde o drama edipiano de Sófocles 

até o parto virginal de Maria. O sexo feminino seria uma assombrosa ausência. Daí 

resultaria a mistura de medo e ódio que os homens possuem das mulheres: a 

misoginia. Então a solução encontrada é torná-la a boneca do ventríloquo, e, para que 

sua ameaça não se petrifique ao olhar da invejosa Medusa, é necessário sempre 

revestí-la ao sabor das estações da moda outono/inverno e/ou primavera/verão, 

estampando-a nas capas de revistas como a Vogue ou a Elle. Butler (2001), citando 

Irigaray, afirma que é o falocentrismo que significa e perpetua “as fantasias femininas 

de seu próprio desejo auto engrandecedor”.  

A mulher é um ser constantemente produzido, não apenas a maquiagem 

jogada sobre seu rosto, mas o bisturi injetado sobre seu ventre e membros. Pronto, 

ser feminina não é estar em lugar nenhum, é uma mutação constante. Para isso basta 

pensar na cerimônia anual da premiação de cinema norte-americano, o Oscar. 

Quando todos os homens se apresentam de smoking, as mulheres estão sempre 

sendo alvo de comentários sobre as mais bem vestidas e as mais cafonas. Aliás, um 

fato bem emblemático envolvendo gênero em festa do Oscar ocorreu na premiação 

do ano de 1992, quando a transexual Jaye Davidson concorreu a categoria de melhor 

ator coadjuvante, surgindo no tapete vermelho sem as lindas madeixas e vestindo 

terno e gravata. Para Butler (2001): 

O gênero é uma complexidade cuja totalidade é permanente protelada, 
jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura considerada. Uma 
coalizão aberta, portanto, afirmaria identidades alternativamente instituídas e 
abandonadas, segundo as propostas em cursos; tratar-se-á de uma 
assembleia que permita múltiplas convergências e divergências, sem 
obediência a um telos normativo e definidor. (BUTLER, 2001, p.37) 

 

Quando aborda o tema da identidade, a partir da reflexão sobre sexo e a 

metafísica da substância, Butler (2001), seguindo Monique Wittig, acredita que 

somente a derrubada da heterossexualidade compulsória e de sua consequente 

restrição binária, poderia inaugurar uma nova humanidade, liberta das prisões do 

sexo, exatamente pelo motivo da regulação binária da sexualidade suprimir a 
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diversidade múltipla, subvertendo a heterossexualidade hegemônica, marcada pela 

reprodução e regulada pelo sistema medico-jurídico. Todavia, a noção hegemônica 

de sexo está carimbada pela palavra como substância e fortemente centrada em 

concepções linguísticas. Todavia a regulação de atributos é um fato culturalmente 

estabelecido, uma ficção. Então sua natureza ontológica é apenas um efeito artificial, 

essencialmente supérflua, sendo que o gênero não é substantivo, sua substancia é 

apenas uma performatividade, regulada com a ideia que se espera do gênero em cada 

momento histórico. Mais ainda, o termo e a significação de gênero são performativos 

no interior de seu próprio discurso, tendo em vista que é herdado do termo 

nietzschiano de metafisica da substância, daquilo que constitui sua suposta 

identidade. Butler (2001) arremata: “Não há identidade de gênero por trás das 

expressões do gênero; essa identidade é performativamente constituída, pelas 

próprias ‘expressões’ tidas como seus resultados”.  

Retomando o tema da linguagem, Butler (2001) coloca-a na centralidade do 

poder e em suas estratégias de deslocamento. Para isso, volta a revisitar a teoria de 

Wittig, que pressupõe um humanismo cuja a existência é movida por um agente 

externo que reifica a performatividade do gênero. Nessa performatividade, a figura da 

mulher é apenas um mito de longa duração. Sua opressão subjacente e 

características físicas também, completam este pacote mítico denominado ‘mulher’, 

mas, no entanto, considerada lei irrevogável, afirmada nos livros sagrados, 

principalmente nos monoteístas. Em resumo, sua opressão é da ordem da natureza 

(mas outro mito). Todavia, como afirma Butler (2001), seguindo o caminho de Monique 

Wittig, trata-se apenas de uma construção mítica extremamente sofisticada, 

assentada no mistério paleolítico da procriação, mas que ainda na atualidade atordoa 

a imaginação humana.  

A máxima de Simone de Beauvoir ‘Não se nasce mulher, torna-se mulher’, 

escancara esse processo de construção dos seres humanos. Se a questão é da ordem 

da linguagem e do discurso, é ininterrupta e aberta a intervenções e re-significações, 

apesar de seu uso estar tão cristalizado nas práticas públicas ou privadas do corpo. 

“O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior 

de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para 

produzir a aparência de uma substancia, de uma classe natural de ser’.  
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Logo em seguida, Butler (2001) pesquisa aspectos da abordagem psicanalista 

estruturalista da diferença sexual e da construção da sexualidade relativamente a seu 

poder de contestar os regimes reguladores e também o papel na reprodução acrítica 

desses regimes. 

No segundo capítulo de “Problemas de gênero”, Butler (1995) investiga como 

a proliferação de contestações e o jogo subversivo dos significados de gênero, 

desloca ‘verdades’ milenares sobre o sexo. Acrescenta que a performatividade ainda 

se faz presente, mas em novos paradigmas, descolados de noções naturalizadas e 

reificadas de gênero que durante milênios deram suporte à supremacia masculina e 

ao poder heterossexista. Essa proliferação e subversão fazem emergir novos atores 

sociais e sexuais, originando identidades cada vez mais surpreendentes. Para 

exemplificar essa diversidade de identidades sexuais basta pensar na cada vez mais 

elástica sigla LGBTQIA+, que se iniciou como GLS e tem se ampliado em um 

vertiginoso desafio para pesquisa. 

Questionar a supremacia essencialista do patriarcado tornou-se uma 

obsessão para muitas feministas, como vimos na abordagem de Cecília Toledo 

(2017). Butler (1995) faz uma breve alusão às pesquisas, sobretudo de feministas, 

que sugerem a possibilidade, em um período longínquo, da existência de sociedades 

matriarcais. Afirma:  

O recurso feminista a um passado imaginário tem de ser cauteloso, pois, ao 
desmascarar as afirmações auto-reificadoras do poder masculinista, deve 
evitar promover uma reificação politicamente problemática da experiência 
das mulheres. (BUTLER, 1995, p.64) 
 

Butler (1995) rejeita a concepção de um matriarcado original, pois percebe 

nela uma nostalgia e mesmo certas pressuposições fictícias, que acabam reforçando 

a noção de mulher/natureza e homem/cultura. Acredita que essa concepção não 

possue suporte ao enfretamento contemporâneo de formular táticas teóricas e/ou 

práticas concretas na luta cultural contemporânea. Nessa empreitada, Butler utiliza-

se da psicanálise e do estruturalismo para refletir sobre o tema do poder e de suas 

interdições instituidoras sobre o gênero, concentrando-se na noção de lei em seu 

status ontológico, jurídico, repressivo e reducionista em sua funcionalidade. Questiona 

a possibilidade de sua substituição cultural, gerando novas alternativas, levando em 

conta suas latentes contradições atuais.  

A autora (1995), citando Lévi-Strauss, busca destrinchar a complexidade 

dessas questões através do discurso estruturalista. Investiga como a consolidação da 
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Lei como signo fundante da sociedade, perfaz um arco que parte das relações de 

parentesco chegando ás relações comerciais, envolvendo nesse percurso o dote 

como troca matrimonial e abrindo veredas à autonomia do sistema de troca e do 

mercado, evidentemente sem perder seus elementos ritualísticos e simbólicos. Assim, 

as mulheres tornam-se objetos de troca, perdendo, paulatinamente, sua identidade e 

sua autonomia enquanto sujeito.  

Butler (1995) então questiona o caráter universalista da teoria de Lévi-Strauss 

por sua lógica extremamente totalizante e descontextualizadas, questionando a 

eliminação simbólica do falocentrismo como definido pelo antropólogo belga. Grande 

parte de sua crítica deve-se ao caráter impermeável e totalizante da concepção de 

linguagem do estruturalismo de Lévi-Strauss. A solução é encontrada na ruptura com 

o estruturalismo, revisando-o como pós-estruturalismo, refutando as afirmações 

totalizantes e a universalidade que subjugavam a ambiguidade e a abertura a um 

sistema linguístico potencialmente mais amplo.  

Como argumenta Irigaray, essa economia falocêntrica depende 
essencialmente de uma economia da differance nunca manifesta, mas 
sempre pressuposta e renegada. Com efeito, as relações entre clãs 
patrilineares são baseadas em um desejo homossocial (o que Irigaray chama 
de ‘homo-sexualidade’), numa sexualidade recalcada e consequentemente 
desacreditada, numa relação entre homens que, em última instancia, 
concerne aos laços entre os homens, mas se dá por intermédio da troca e da 
distribuição heterossexual das mulheres.  (BUTLER, 1995, p.70) 
 

Então a abordagem de Butler (1995) chega ao tema do tabu do incesto 

apresentado por Lévi-Strauss. O estruturalista belga detecta neste tabu a 

consolidação de laços sociais homoeróticos, vinculando os homens a uma economia 

de troca, produzindo a heterossexualidade exogâmica, compreendida por Lévi-

Strauss como uma heterossexualidade não incestuosa. No entanto, a reciprocidade 

entre os homens estava condicionada a uma não reciprocidade entre homens e 

mulheres.  Para Lévi-Strauss, tanto as mulheres quanto as palavras, no sistema do 

pensamento simbólico, eram coisas a serem trocadas.  

Citando Irigaray, Butler (1995) apresenta uma interpretação crítica de como 

essa “construção da troca reciproca entre homens pressupõe uma não reciprocidade 

entre os sexos que não se pode articular dentro dessa economia, assim como a 

impossibilidade de nomear a fêmea, o feminino e a sexualidade lésbica”. 

Butler (1995) refletindo sobre a exclusão de uma área sexual do simbólico, 

considera possível revelar sua potencialidade adormecida, pensando em localizar, 
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estrategicamente, sua localização, levando em conta a fixidez da norma estruturalista 

que explica a diferença sexual, indaga qual o lugar da variação e da subversão. A 

autora chama a atenção à centralidade do tabu do incesto estar protagonizada pelo 

desejo masculino, constituindo a heterossexualidade como centro do drama elaborado 

por Sófocles. A centralidade heterossexual, avalizada pelo tabu do incesto do filho 

para a mãe, oculta sumariamente a atração sexual da filha pelo pai. Tornando o tema 

mais complexo o desejo homossexual do incesto é totalmente silenciado, arremetido 

à não existência.  

Para Lacan, a Lei que proíbe a união incestuosa entre o menino e a mãe 
inaugura as estruturas de parentesco, uma série altamente regulamentada 
de deslocamentos libidinais que ocorrem por intermédio da linguagem. 
Embora as estruturas da linguagem, coletivamente entendidas como o 
Simbólico, mantenham uma integridade ontológica separada dos vários 
agentes falantes pelos quais atuam, a Lei reafirma e individualiza a si mesma 
nos termos de toda atribuição infantil na cultura. A fala só emerge em 
condições de insatisfação, sendo a insatisfação instituída por via da proibição 
incestuosa; perde-se a jouissance [o gozo] original pelo recalcamento 
primário que funda o sujeito. (BUTLER, 1995, p.73) 
 

Em seguida, Butler (1995) apropria-se da teoria de Jacques Lacan, revendo a 

interdição do incesto como um conjunto estrutural possível pelas significações 

linguísticas. Lacan evoca o tabu do incesto como a estrutura fundante do parentesco, 

um salto regulamentar possível pelo intermédio da linguagem, o resíduo e a realização 

alternativa do desejo contrariado, a sublimação das sublimações. Devido à 

insuficiência da linguagem em compreender a totalidade do fenômeno, resta a arte a 

missão de completar, através do simbólico, a missão de informar a interdição para 

além da consciência pedagógica, encontrando lugar nas áreas mais secretas da 

psique humana. A Lei atravessada pela linguagem (ou vice-versa) nesse caso, 

especifica e funda a realidade. O inominável, portanto, não significa apenas o interdito; 

em último caso é o abominável. Daí a relação íntima entre a religião e a medicina 

como sistema de regras fundador da sociedade e o silenciamento imposto à 

intersexualidade e aos demais gestos e hábitos que ameaçam a estrutura fundamental 

da sociedade. Um caso clássico é a batalha na interseção entre psicologia e religião 

sobre a cura gay, ou, mais radicalmente à luta de intersexuais pela cessação de 

cirurgias médicas ‘reparadoras’ na genitália ‘ambígua’ e, consequentemente na 

jurisdição que regula a identidade social. 

Então, para Butler (1995), Lacan “a especificação ontológica do ser, a 

negação e as relações são determinadas por uma linguagem estruturada pela lei 
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paterna e pelos seus mecanismos de diferenciação”. A caracterização do ser passa 

por um sinal ontológico estabelecido por um sistema de significação, que envolve 

também o simbólico e em si mesma pré-ontológica.  

O falo, portanto, é a instituição da lei, o que legitima a inteligibilidade da 

diferenciação sexual.   

Em outras palavras, é ser o objeto, o Outro de um desejo masculino 
(heterossexualizado), mas também é representar ou refletir esse desejo. 
Trata-se de um Outro que constitui não o limite da masculinidade numa 
alteridade feminina, mas o lugar de uma auto-elaboração masculina. Para as 
mulheres, ‘ser’ o Falo significa refletir o poder do Falo, significar esse poder, 
‘incorporar’ o Falo, prover o lugar em que ele penetra, e significar o Falo 
mediante a condição de ‘ser’ o seu Outro, sua ausência, sua falta, a 
confirmação dialética de sua identidade. Ao afirmar que o Outro a quem falta 
o Falo é aquele que é o Falo, Lacan sugere claramente que o poder é 
exercido por essa posição feminina de não ter, e que o sujeito masculino que 
‘tem’ o Falo precisa que esse Outro confirme e, consequentemente, seja o 
Falo em seu sentido ampliado. (BUTLER, 1995, p.74/75)  
 

Toda essa identificação estabelecida pelo Falo em termos ontológicos, é 

estabelecida pelas estruturas de significação e esta relação primordial, estende-se à 

relação entre o senhor e o servo. A reflexão de Lacan baseia-se entre a disjunção ‘ter’ 

e ‘ser’, retomando o tema da ‘falta’ e da ‘perda’, alicerçando a construção “fantasística 

e marcam a incomensurabilidade do Simbólico e do real”. Nessa concepção de 

mundo, apenas o homem, a masculinidade, e sobretudo o cidadão, torna-se o sujeito 

da família como sistema nuclear e da sociedade enquanto sistema geral. Apenas a 

masculinidade, nesse sentido, gera significados e significa o mundo. 75. O patriarcado 

e a centralidade do homem na sociedade ainda uma origem mítica/religiosa. No 

Gênesis, Javé Deus colocou o homem no centro do jardim do Éden, mas, considerou 

que “Não é bom que o homem esteja sozinho”. Então, o Todo Poderoso extraiu do 

solo todos os animais da terra ao céu, e incumbiu Adão de nomeá-las. No entanto, o 

homem precisava de uma auxiliar. Então Deus criou a mulher. No entanto, a fundação 

do mundo estava na imagem totêmica de Adão, em sua centralidade fálica. 

O Falo, portanto, é a lei paterna. As mulheres, por exemplo de oposição 

máxima, só o significam quando objetificadas em um sistema de troca, um Falo 

invertido, ou vazio, sem significações. Todavia, ter e ser o Falo original, mantem o 

homem em uma encruzilhada cômica, pois sua própria significação apenas realiza-se 

diante da coadjuvância. Uma rebelião das mulheres, tal qual prenunciada em 

Lisístrata de Aristófanes, colocaria literalmente todo o sistema tal como o conhecemos 

de pernas para o ar. Por isso, a reencenação do matrimônio – sistematicamente 
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reificadas em comédias românticas e em novelas de televisão – é um ato basilar da 

heteronormatividade.   

Seguindo Freud, Butler (1995) evidencia quanto a maternidade impôs-se 

socialmente às mulheres, caracterizando-se como uma produção permeada pelo 

sacrifício, uma melancolia, sendo a depressão pós-parto sua face imediata. O gênero 

seria uma imitação nostálgica de identificação, seja esta estabelecida entre o pai ou a 

mãe, ou entre ambos, projetando-se na performatividade ideológica do casal.  

O fato do menino geralmente escolher o heterossexual não resultaria do 
medo da castração pelo pai, mas do medo da castração – isto é, do medo da 
‘feminilização’, associado com a homossexualidade masculina nas culturas 
heterossexuais. Com efeito, não é primordialmente o desejo heterossexual 
pela mãe que deve ser punido e sublimado, mas o investimento homossexual 
que deve ser subordinado a uma heterossexualidade culturalmente 
sancionada. Ora, se é a bissexualidade primária, e não o drama edipiano da 
rivalidade, que produz no menino o repúdio da feminilidade e sua 
ambivalência em relação ao pai, então a primazia do investimento materno 
torna-se cada vez mais duvidosa e, consequentemente, a 
heterossexualidade primária do investimento objetal do menino. (BUTLER, 
1995, p.94) 
 

Nesse raciocínio entende-se o pavor que a sociedade possui da 

intersexualidade, pois esta colocaria sistematicamente em risco o jogo heterossexual 

fundante da sociedade. A intersexualidade borraria o sistema da polaridade 

mulher/homem. Então o ódio às mulheres e a homossexuais dar-se-ia nesse plano de 

ratificação da Lei heterossexual e a supremacia social do patriarcado. A opção por um 

gênero social definido recalcaria outro polo possível de desejo, tornando-o um objeto 

perdido da afetividade. O ego socialmente estabelecido surge, portanto, como uma 

internalização da interdição primária da bissexualidade. A Lei, nesse jogo repressivo 

entre individualidade e sociedade, manifesta-se pelo discurso, desde a solenidade de 

civilidade ao risível da exclusão sexual. Reflexo deste último caso é aparição da 

comédia sobre as sexualidades subversivas, afrouxando o a rigidez do ego através 

de impulsos do id, residência misteriosa da libido.  

De Freud a Lacan, Judith Butler (1995) analisa a complexidade do gênero e 

seus limites de identificação estabelecidos na fixidez da heterossexualidade 

compulsória. Nas civilizações mediterrânicas clássicas tanto a pederastia quanto o 

hermafroditismo estão sinalizados como afetividades possíveis. Com o surgimento do 

Cristianismo essas duas performances da sexualidade tornam-se não somente 

excluídas, mas amaldiçoadas. Ambas se incluem no que Butler (1995) define como 

perspectiva alternativa das identificações múltiplas, produzindo conflitos, 
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convergências e dissonâncias na fixidez das posições feminina e masculina da lei 

patriarcal. A presença desta lei pressupõe a proibição de prazeres possíveis, sendo 

caracteristicamente marcada pela tristeza. “A melancolia heterossexual é instituída e 

mantida culturalmente, como preço de identidades de gênero estáveis relacionadas 

por desejos opostos”.  

Os tabus sexuais, desde o incesto à homossexualidade, forjariam um único 

gênero naturalizado, normatizando o prazer entre seios, pênis e vagina. Butler (1995) 

cita como exemplo a descontinuidade radical entre prazeres sexuais e partes 

corporais dos transexuais, afirmando que há uma qualidade imaginária do desejo que 

parece estar sempre pronta para escapar das normas fixas do corpo físico. Identifica 

o jogo de máscaras como uma ocasião propicia à realização da subversão, onde as 

portas do prazer são abertas a toda sexualidade possível, quebrando os limites do 

‘real’.  

O amor pelo pai é armazenado no pênis, salvaguardado por meio de uma 
negação impérvia, e o desejo, que passa então a centrar-se nesse pênis, tem 
nessa negação contínua sua estrutura e sua incumbência. Aliás, a mulher-
como-objeto tem de ser o signo de que ele não só nunca sentiu desejo 
homossexual, mas nunca sentiu pesar por sua perda. Certamente, a mulher-
como-signo tem efetivamente de deslocar e ocultar essa história pré-
heterossexual em favor de outra, capaz de consagrar uma 
heterossexualidade sem suturas. (BUTLER, 1995, p.109)  
 

Butler (1995) - seguindo autores como Foucault, Lévi-Strauss, Freud e 

Marcuse – acredita que o tabu do incesto não apenas proíbe e dita a sexualidade sob 

certas formas, produzindo também inadvertidamente uma amplitude de desejos e 

identidades substitutas. Estas, por sua vez, não são prioristicamente reprimidas, a não 

ser pela simples condição de substitutas. A lei que interdita o desejo original pela mãe 

é a mesma que o estimula, não sendo possível “isolar a função recalcadora da função 

produtiva do tabu jurídico do incesto”.  

A bissexualidade, guardiã absoluta da intersexualidade, não é apenas o ponto 

de subversão, mas também é uma construção discursiva de uma ‘fora’ que, todavia, 

está completamente ‘dentro’, probabilidade cultural concreta que é abandonada e 

redescrita como impraticável. Não é pelo seu caráter impronunciável que ela não se 

faz presente. Butler (1995) afirma que, pelo contrário, sua recusa apresenta 

exatamente seu caráter presente de assombro. Retomando Lacan, Butler (1995) 

arremata: 

É preciso entender o drama do Simbólico, do desejo, da instituição da 
diferença sexual, como uma economia significante autônoma que detém o 



 

320 
 

poder de demarcar e excluir o que pode e o que não pode ser pensado nos 
termos da integibilidade cultural. Moblizar a distinção entre o que existe 
‘antes’ e o ‘durante’ a cultura é uma maneira de excluir possibilidades 
culturais desde o início (...) Como resultado, essa estratégia narrativa, girando 
em torno da distinção entre uma origem irrecuperável e um presente 
perpetuamente deslocado, não mede esforços para recuperar essa origem 
em nome de uma subversão inevitável atrasada. (BUTLER, 1995, p.117/18) 
 

No terceiro capítulo de “Problemas de gênero”, denominado de ‘Atos corporais 

subversivos’, Butler (1995) dialoga com algumas teorias, buscando detectar esses 

corpos subversivos. Inicia esse percurso analisando a obra da filósofa búlgaro-

francesa Julia Kristeva. Conclui que a obra de Kristeva, por possuir uma base 

exclusivamente proibitiva da lei, torna-se insuficiente para explicar “os caminhos pelos 

quais essa lei gera certos desejos na forma de pulsões naturais”, não invalidando sua 

contribuição científica, sobretudo por considerar preponderante do papel da cultura ou 

do Simbólico na rejeição extrema aos corpos das mulheres. Butler (1995), após 

reflexão sobre as teorias de Kristeva, considera que “O corpo culturalmente construído 

será então libertado, não para seu passado ‘natural’, nem para seus prazeres 

originais, mas para um futuro aberto de possibilidades culturais”.  

Em seguida, Butler (1995) reflete sobre a teoria foucaultiana e a política de 

descontinuidade sexual presente na história de Herculine Barbin. A sexualidade, para 

o filósofo francês, está impregnada de poder. Foucault (1983) também questiona a 

concepção da existência de uma sexualidade anterior à lei. Na introdução ao diário de 

Herculine Barbin, um hermafrodita do século XIX - cujo diário apresenta seu drama 

através tanto de suas confissões religiosas e médicas quanto da análise jurídica de 

sua mudança de sexo do feminino para o masculino - Michel Foucault questiona se a 

noção de um sexo verdadeiro é realmente necessária. 

Em oposição ao primeiro volume de sua “História da sexualidade”, a 

introdução e o próprio diário de Herculine Barbin, Foucault, apesar de fornecer o 

argumento que a sexualidade é coextensiva ao poder, não reconhece as relações 

concretas de poder que erigem e condenam a sexualidade de Herculine. Butler (1995) 

denuncia o caráter romanceado com o qual Foucault (1983) aborda o mundo de 

prazeres do hermafroditismo, como um panorama que ultrapassa as categorias fixas 

de sexo e de identidade.   

Butler (1995) lembra que em sua história da sexualidade, Foucault (1983) 

apresenta o sexo como efeito e não como origem. Sobre o corpo em Foucault, Butler 

considera-o 
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(...) um sistema histórico aberto e complexo de discurso e poder, o qual 
produz a denominação imprópria de sexo como parte da estratégia para 
ocultar e, portanto, perpetuar as relações de poder. Uma das maneiras pelas 
quais o poder é ocultado e perpetuado é pelo estabelecimento de uma 
relação externa ou arbitrária entre o poder, concebido como repressão ou 
dominação, e o sexo, concebido como energia vigorosa, mas toldada, à 
espera de libertação ou auto-expressão autêntica. A utilização desse modelo 
jurídico presume não só que a relação entre poder e sexualidade é 
ontologicamente distinta, mas que o poder funciona sempre e unicamente 
para subjugar ou libertar um sexo fundamentalmente intacto, auto-suficiente, 
e diferente do próprio poder. (BUTLER, 1995, p.141/142) 
 

Portanto, para Foucault (1983), não apenas o sexo precisa ser repensado nos 

termos de uma sexualidade, mas também o poder jurídico também precisa ser 

recontextualizado como uma construção gerada por um poder generativo, que por sua 

vez, omite a estrutura de sua própria produtividade.  

Não pretendendo se alongar sobre a visão histórica da sexualidade por Michel 

Foucault, sobretudo pela mesma ter sido abordado no início desta tese, importa 

considerar a visão foucaultiana de quanto o corpo hermafrodita ou intersexuado 

recusa implicitamente os mecanismos reguladores da categorização sexual. O mundo 

sexual de Herculine Barbin produz lampejos de subversão da noção de prazer 

inteligível e regulador que encontra seu cânone na relação binaria heterossexual. O 

corpo de Herculine, em sua multiplicidade sexual primária, aponta à possibilidade de 

emancipação da jurisdição do sexo, exatamente por desafiar os preceitos médicos 

sobre a naturalização da sexualidade no binarismo mulher/homem.  

Para Butler (1995), Foucault (1983) percebe na escrita de Herculine Barbin 

uma série de rumores que apontam à sexualidade anterior a toda regulação. No 

entanto Butler (1995) percebe que o filósofo francês trata a relação de Herculine e 

suas colegas como um romance, ao invés de considerar que mesmo esses lampejos 

eróticos estão claramente definidos na convenção social da homossexualidade 

feminina. Butler (1995) sustenta que a escrita de Herculine é marcada tanto por 

leituras medievais de amores impossíveis quanto pelas lendárias vidas de santos e 

santas do catolicismo, incluindo ainda versões gregas de andróginos suicidas e do 

próprio sacrifício de Jesus Cristo. Ou seja, o mundo homossexual de Herculine Barbin 

encontra-se também altamente regulado, tanto que seu suicídio coroa a sua narrativa 

desnaturalizada de vida. Butler (1995) questiona se as confissões de Herculine 

tomadas por Foucault (1983) não estariam a revelar uma continuidade entre a vida do 

filósofo francês e a vida intersexual/hermafrodita? “De fato, talvez Herculine e Foucault 
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sejam paralelos, não em qualquer seitido literal, mas em sua própria contestação do 

literal enquanto tal, especialmente quando aplicado às categorias do sexo”.134 

Enfim, Butler toma a gargalhada de Foucault como um símbolo tanto da noção 

de diferenças entre as homossexualidades feminina e masculina, quanto da 

destruição das noções de família e de parentesco.135 

O próprio Herculine também, por duas vezes, cita a gargalhada. Primeiro com 

receio de ser alvo de risadas e depois como sujeito que desdenha do médico que 

perde seu respeito por silenciar-se pudicamente às autoridades sobre a morfologia do 

corpo intersexual de Herculine. Gargalhada, portanto, podem refletir tanto humilhação 

quanto desdém, “duas posições inequivocamente ligadas a uma lei condenatória, 

estando a ela sujeitas como seu instrumento ou objeto. Herculine não está fora da 

jurisdição dessa lei”.  

A predisposição sexual de Herculine é de ambivalência desde o começo (...) 
sua sexualidade recapitula a estrutura ambivalente de sua produção (...) Sua 
sexualidade não está fora da lerei, mas é a produção ambivalente da lei, em 
que a própria noção de proibição abarca os terrenos psicanalítico e 
institucional. Suas confissões, assim como seus desejos, são a um só tempo 
sujeição e rebeldia. Em outras palavras, o amor proibido pela morte ou 
abandono, ou por ambos, é um amor proibido de ser sua condição e seu 
objetivo. (BUTLER, 1995, p.154/155)  
 

Ao submeter-se à lei, Herculine torna-se um sujeito juridicamente admitido 

como ‘homem'. Entretanto, Butler (1995) considera que sua plausibilidade enquanto 

sujeito independente do gênero não se realiza, restando apenas a condenação de si 

mesmo, “revelando que a lei vigente é muito maior que a lei empírica que efetua a 

conversão de seu gênero”. Portanto, Herculine jamais incorporará essa lei, por não 

compreender o momento em que a lei se conforma naturalmente nos mecanismos 

simbólicos da própria anatomia. A lei não é simplesmente uma imposição social. Ela 

também se conforma a uma adequada noção de natureza, ganhando legitimidade na 

naturalização do binarismo heterossexual que lança o Falo como potencialidade do 

pênis e seu signo e instrumento naturalizados. 

Os desejos e prazeres de Herculine Barbin não estão fora da jurisdição. Pelo 

contrário, seu locus periférico é exatamente aquilo sobre o que versa a lei, afiançando 

que a subversão dos corpos seja corretivamente punida e excluída, mesmo que a 

solução final seja o suicídio.   

                                                           
134 BUTLER, 1995, p. 150. 
135 Butler menciona a gargalhada de Foucault em entrevista a James O’Higgins. A autora afirma que 
na gargalhada reside a oposição tácita à razão, à regulação da sexualidade e à formulação de família. 
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Do estudo de David Page sobre DNA ao esoterismo, a sexualidade humana 

parece ter como razão de ser a procriação, sendo por isso compreendida entre dois 

vetores, um ativo, masculino e fertilizador e outro passivo, feminino e vaso fertizante.  

Nesse sentido, utilizando a teoria de Monique Wittig, Butler (1995) aciona a 

questão da polaridade ativo/passivo, afirmando que a mesma só existe no plano da 

aparência, pertencendo assim à categoria do sexo exclusivamente de matriz 

heterossexual compulsória. Portanto termos duais como fêmea/macho e 

feminino/masculino naturalizam esse sistema assentado na procriação, firmado desde 

o mistério mágico/religioso da gestação à sobressalência da medicina como resposta 

científica última sobre o corpo humano.136  

Na reflexão que Judith Butler (1995) faz de Monique Wittig, retoma a influência 

sobre esta da teoria de Simone de Beauvoir sobre o quanto o gênero é construção 

cultural variável sobre um fato natural imutável, o sexo. O gênero, seria assim, uma 

atividade cultural do corpo, proliferando além dos limites binários. 163. Assim, Wittig 

retoma a célebre frase de Simone de Beauvoir, “a gente não nasce mulher, tornar-se 

mulher”, desdobrando-a. A pessoa nem é do sexo feminino, pois o feminino também 

é cultural. Radicalizando, se a pessoa não quiser, não precisa tornar-se nem mulher 

e nem homem. 

No panorama social da heterossexualidade compulsória, o sexo impregna 

ontologicamente os corpos das mulheres. As mulheres são em definitivo o seu sexo e 

este, por sua vez, é qualificado pelo feminino. Em uma escala discursiva e oficialmente 

difundida em sistemas linguísticos, como a religião e a medicina, mulheres, 

homossexuais, bissexuais e intersexuais tornam-se seres intensivamente oprimidos.  

O sexo impõe uma unidade artificial a um conjunto de atributos de outro modo 
descontínuo. Como discursivo e perceptivo, o sexo denota um regime 
epistemológico historicamente contingente, uma linguagem que forma a 
percepção, modelando à força as inter-relações pelas quais os corpos físicos 
são percebidos. (BUTLER, 1995, p.166) 
 

Para Butler, a teoria de Wittig toma a linguagem como o sistema absoluto da 

ficção do real. Às mulheres cabe a tarefa de assumir o caráter de sujeito do discurso, 

ressignificando-o ou refundando-o, caso contrário terão seus corpos e mentes 

                                                           
136 Para Wittig, - incansável em sua teoria na abolição da versão de gênero binário e do contrato 
heterossexual - o sistema binário é uma ficção, transformando o sujeito humano em um sujeito com 
características de gênero, qualificando os corpos desde o momento da gestação, ou mesmo antes 
deste. Obras: a mente hetero, as guerrilheiras, the lesbian body entre outras.  
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marcado pela objetificação que a linguagem legitima sobre homens e mulheres como 

seres naturais, e não como categorias políticas que são. A linguagem “projeta feixes 

de realidade sobre o corpo social” (Apud WITTIG). Para Wittig, são esses feixes que 

moldam e violentam os corpos de mulheres gays e lésbicas.  

O sistema linguístico, apesar de abstrato, tem, portanto, uma força violenta 

que fixa nos corpos objetificados de seu discurso. Esse sistema consolida as 

instituições sociais, espraiando-se sobre os conceitos, da filosofia à política. Butler 

(1995) considera que o objetivo da teoria de Wittig seja essencialmente constituir às 

mulheres a posição de sujeito falante e, nessa condição, dissolver a categoria 

“mulheres”. Nesse sentido, Wittig é precursora na revisão dos pronomes e na 

supremacia masculina destes sobre a linguagem, inserindo enfaticamente o elas/eles 

na posição geral e universal. Entretanto, assume que seu objetivo não é feminizar o 

mundo, mas tornar obsoletas as categorias de sexo da linguagem, promovendo uma 

ruptura sistêmica na linguagem e consequentemente na sociedade. 

No entanto, apesar de considerar a força da teoria de Wittig, Butler (1995) 

percebe também sua fragilidade ao conceber a homossexualidade como algo 

totalmente fora do sistema binário da sexualidade, não sendo condicionada pela 

legitimidade da heterossexualidade. 

Minha própria convicção é que a disjunção radical proposta por Wittig entre 
heterossexualidade e homossexualidade é simplesmente falsa, que há 
estruturas de homossexualidade psíquica no âmbito das relações 
heterossexuais, e estruturas de heterossexualidade psíquica no âmbito da 
sexualidade e dos relacionamentos lésbicos e gays. Além disso, há outros 
centros de poder/discurso que constroem e estruturam tanto a sexualidade 
gay como a hetero; a heterossexualidade não é a única manifestação 
compulsória de poder a instrumentar a sexualidade. O ideal de uma 
heterossexualidade coerente, que Wittig descreve como a norma e o padrão 
do contrato heterossexual, é um ideal impossível, um fetiche, como ela 
mesma ressalta. (BUTLER, 1995, p.176) 
 

Butler (1995) refere-se à utilização linguística que muitos gays e lésbicas 

adotam, replicando a norma heterossexual. Cita os termos queens, butches, femmes, 

girls, dyke, queer e fag como indícios sintomáticos do sistema heterossexual, 

demonstrando como o poder colonizador da linguagem espraia-se nos meios 

homossexuais sejam estes sofisticados ou não. Butler até admite que esse 

deslocamento possa empoderar gays e lésbicas, desde que a apropriação da 

linguagem seja parodística e subversiva do poder, afirmando que a completa 

transcendência é uma alegoria impossível.  
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Então, Butler (1995) propõe uma retomada do corpo que o desloque da 

passividade dualista da linguagem. “O corpo está sempre sitiado, sofrendo a 

destruição pelos próprios termos da história”. Então reencenar o corpo é a saída 

encontrada para escapar de sua única tragédia e deu gestual repressor.  

Retomando Foucault e Nietzsche, Butler (1995) reflete sobre a ideia do corpo 

como tela em branco, onde a história e os valores culturais vão imprimindo suas 

pinceladas. No entanto, discorda da existência matéria desse corpo, aquém da 

significação e da forma. Todavia a autora identifica na breve análise que Foucault 

(1983) faz do caso de Herculine Barbin, uma multiciplicidade de vetores pré-

discursivos agindo sobre o corpo, sempre ameaçando a lei do corpo heterossexual.  

Ao partir para suas conclusões, Butler (1995) dialoga brevemente com teorias 

mais contemporâneas sobre gênero e sobre sexualidade. Cita Mary Douglas, que em 

“Purity and danger”, considera que o corpo humano não é simplesmente limitado por 

materialidade, sendo que mesmo a superfície da pele está enredada por significações 

de tabus e subversões. Butler (1995) exemplifica essa ideia através da obra “Desire: 

AIDS, Pornography, and the Media”, de Simon Wayney, onde o autor identifica na 

reação da mídia à pessoa portadora do vírus do HIV, uma histeria homofóbica 

contínua à imagem do homossexual – da religiosa à médica – como agente poluidor. 

Estariam os limites do corpo marcados por um jogo de poder e perigo, como pensa 

Mary Douglas questiona Butler (1995)? 

Nos espaços limítrofes estariam as zonas de perigo, sendo a unidade do 

corpo, sua unicidade e particularidade, bem como seu lugar no sistema social em 

permanente risco de perigo poluidor. Daí conclui-se que a homossexualidade, 

sobretudo a masculina, como incivilizada e antinatural. Butler (1995) acredita que no 

limite do corpo todo um simbolismo de ejeção e agregação posiciona-se com relação 

a alteridade. Nessa linha de raciocínio, a autora cita Iris Young, refletindo como a 

fronteira do corpo é um forte elemento para entender o misoginia, homofobia e 

racismo, na firme crença que o exterior é um contínuo da interioridade, seja lá o que 

isso signifique, levando em conta que a invisibilidade habita a ordem do oculto. 

No entanto, é dessa obscura interioridade do corpo que Judith Butler (1995) 

lança a performatividade do gênero. Inicia seu argumento retomando o Foucault de 

Vigiar e punir (1987), questionando a internalização da linguagem e 

consequentemente da lei. O corpo, aliás não apenas introjeta, mas sobretudo 
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incorpora a lei, codificando todo um sistema linguístico social. A alma, essa estranha 

substância oculta, seria para Foucault (1987) aquilo que aprisiona o corpo, 

inscrevendo neste, seus dramas intrapsíquicos.  

Atos, gestos e desejo produzem o efeito de um núcleo ou substância interna, 
mas o produzem na superfície do corpo, por meio do jogo de ausências 
significantes, que sugerem, mas nunca revelam, o princípio organizador da 
identidade como causa. Esses atos, gestos e atuações, entendidos em 
termos gerais, são performativos, no sentido de que a essência ou identidade 
que por outro lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e 
sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. O fato do corpo 
gênero ser marcado pelo performativo sugere que ele tem um status 
ontológico separado dos vários atos que constituem sua realidade.  Isso 
também sugere que, se a realidade é fabricada como uma essência interna, 
essa própria interioridade é efeito e função de um discurso decididamente 
social e público, da regulação pública da fantasia pela política de superfície 
do corpo, do controle da fronteira do gênero que diferencia interno de externo 
e, assim, institui a ‘integridade’ do sujeito. Em outras palavras, os atos, os 
gestos, os desejos articulados e postos em ato criam a ilusão de um núcleo 
interno e organizador do gênero, ilusão mantida discursivamente com o 
propósito de regular a sexualidade nos termos da estrutura obrigatória da 
heterossexualidade reprodutora. Se a ‘causa’ do desejo, do gesto e do ato 
pode ser localizada no interior do ‘eu’ do ator, então as regulações políticas e 
as práticas disciplinares que produzem esse gênero aparentemente coerente 
são de fato deslocadas, subtraída à visão. O deslocamento da origem política 
e discursiva da identidade de gênero para um ‘núcleo’ psicológico impede a 
análise da constituição política do sujeito marcado pelo gênero e as noções 
fabricadas sobre a interioridade inefável de seu sexo ou sua verdadeira 
identidade. BUTLER, 1995, p.194/195) 
  

Se o gênero é um artifício e a heterossexualidade é uma fantasia estabelecida 

e gravada sobre a superfície dos corpos, não há, portanto, nem falsidade ou verdade 

sobre o gênero, mas somente uma fabricação fictícia revestida de lei. Seguindo a 

antropóloga Esther Newton em “Mother Camp: Female impersonators in America”, 

Butler (1995) sugere que o travestismo é um exemplo capital da fabricação social do 

gênero, subvertendo integralmente a diferença entre espaços psíquicos interno e 

externo. Indo além, o travestimento é a galhofa da estrutura jurídica do gênero, um 

chiaroscuro intenso, a gargalhada que substitui a lógica heterossexual, 

desnaturalizando-a através de um pastiche de si mesma, confessando sua 

tragicomédia.  

Butler (1995) é incisiva ao admitir que sua noção de paródia do gênero não 

indica a existência de um locus original anterior às identidades parodiadas, afirmando 

que é exatamente em seu valor de ridicularizar a ideia de uma matriz original que a 

paródia encontra sua razão de ser. A identidade de gênero, então, encontra uma 

salutar saída de sua problemática trincheira ao submeter-se ao jogo burlesco da 

imitação que se replica, incessantemente, rindo-se do seu próprio espectro. A 
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normalidade é, por fim, abolida no mimetismo de suas cópias, denunciando sua 

fragmentação. “Nesse sentido o riso surge com a percepção que o original foi sempre 

um derivado”.  

Entretanto a autora também admite que o simples parodiar não é certeza de 

subversão, tendo em vista que a repetição é o maior indício de domesticação, 

colonização e de hegemonia cultural. Daí sua proposta de encenação, de 

performarce, criando a ilusão de formar-se, contudo enquanto pastiche. Butler (1995) 

retoma a ideia foucaultiana de estilística da existência, como uma garantia do sujeito 

em reiventar a si mesmo, estilizada exageradamente. Nessa atitude residiria a 

denúncia à noção de identidade sedimentada.  

O fato de a realidade do gênero ser criada mediante performances sociais 
contínuas significa que as próprias noções de sexo essencial e de 
masculinidade ou feminilidade verdadeiras ou permanentes também são 
constituídas, como parte da estratégia que oculta o caráter performativo do 
gênero e as possibilidades performativas de proliferação das configurações 
de gênero fora das estruturas restritivas da dominação masculinista e da 
heterossexualidade compulsória. (BUTLER, 1995, p.201) 
 

Enfim, Butler (1995) anuncia uma saída aos problemas que o feminismo e a 

teoria queer encontram ao lidar com o essencialismo da tipificado da sexualidade. 

Esta seria encontrada na desconstrução da identidade não em um combate avant 

garde, mas nos próprios termos pelos quais a identidade é formulada. Assim, talvez, 

uma nova política possa emergir, não do confronto direto, mas do pastiche. 
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VI – O “I” DA QUESTÃO LGBTQIA+ 

 

“Quando fizerdes os dois um e quando fizerdes o dentro como fora e o fora 

como dentro, e o alto como baixo! E se fizerdes o homem e a mulher um só, 

para que o homem não seja mais homem e a mulher não seja mais mulher, 

então entrareis no Reino” 

Evangelho de Tomé, 17-18 

 

A articulação entre Direito e intersexualidade humana refere-se ao tema da 

identidade sexual e do direito humano à identidade. Como garantir o registro civil de 

nascimento da criança intersexo, definindo seu nome, sexo e sua dignidade? 

A definição da identidade sexual da criança inclui, além do biológico e do 

psicossocial, a sua natureza civil ou legal, baseando-se no aspecto morfológico dos 

seus genitais externos, determinando seu sexo.  

O assentamento de nascimento da criança traz consigo inúmeras implicações 

jurídicas, pois a legislação brasileira é omissa quanto à situação especifica da 

intersexualidade. A Lei 6.015/73 que versa no registro civil de pessoas naturais, 

determina um prazo de 15 dias137 após o nascimento da criança para efetivação do 

assentamento, indicando seu nome e sexo. A lei é geral e não se aplica à 

especificidade da criança intersexo.  

A produção acadêmica brasileira sobre o tema é escassa. No entanto, o Grupo 

de Pesquisa “Direitos Humanos, Direito à Saúde e Família” (CNPQ/UCSAL, 2004) 

analisou qualitativamente, através de pesquisa com três juízes de Salvador/BA138, o 

acompanhamento sócio-jurídico de pacientes intersexos.  

                                                           
137 Em seu artigo 50, a Lei de Registros Públicos-LRP determina o prazo de 15 dias a toda criança 
nascida em território nacional. Contudo algumas exceções são consideradas. O mesmo artigo amplia 
para três meses a obrigatoriedade do registro civil quando a criança nasce em um local com um raio 
maior de 30 quilômetros de distância da sede de registro. O art. 51 versa sobre o nascimento ocorrido 
a bordo de navios ou aeronaves, garantindo cinco dias a mais, após o desembarque no local de destino. 
O art. 54 estabelece o dever da declaração de nascimento conter o sexo da criança, um nome e 
prenome, além de outros elementos. 
138 A pesquisa aponta que três magistrados foram entrevistados, atuantes na Vara de Família, na Vara 
de Registros Públicos e na Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. O roteiro baseou-
se em três perguntas: 1) Como proceder, com base na atual legislação brasileira, em casos de crianças 
com ambiguidade genital, diante do dever de Assentamento Civil de Nascimento? 2) A legislação 
vigente referente ao Assentamento Civil de Nascimento seria ou não garantidora do direito à identidade 
e se resguardava suficientemente a dignidade da criança com intersexo? 3) Por fim, em caso de 
resposta negativa a questão anterior, questionou-se como seria interpretar o artigo 54 da Lei de 
Registros Públicos, o qual determina a imediata identificação do nome e do sexo do registro no seu 
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Concluiu-se que o maior desafio relativo ao registro civil se refere ao 

diagnóstico geralmente tardio ao designar o sexo da criança com intersexo. Esse é 

um limite objetivo na concretização do direito à identidade e à dignidade da criança.  

Durante o período do projeto, o grupo de pesquisa baiano verificou a presença 

de ações judiciais para retificação do registro civil da criança intersexo, constatando 

que o sexo e o nome registrados após o nascimento eram incompatíveis com o sexo 

posteriormente diagnosticado pela equipe médica e aceito pelas respectivas 

famílias139.  

Entre os resultados da pesquisa, observou-se a ausência de consenso entre 

os entrevistados, tanto nas justificativas de suas escolhas quanto no modus operante. 

Apenas um entre os juízes defendeu o retardamento do registro até a emissão de um 

diagnóstico preciso sobre o sexo da criança. O registro imediato da criança intersexo 

foi defendido pelos outros dois juízes entrevistados140. 

A falta de consenso entre os juízes revela como a questão do assentamento 

civil de crianças intersexos é negligenciada pelo sistema jurídico brasileiro. Indo além, 

revela também a dependência do sistema judiciário do diagnóstico da equipe médica. 

A questão do nome da criança recém-nascida, ultrapassa a questão jurídica, pois cada 

nome tem uma história, uma sonoridade e um significado. Revela um pertencimento 

a um contexto familiar, cultural e temporal. Traduz as expectativas de seus pais, de 

demais familiares ou das pessoas que a acolhem. 

A nomeação transcende a questão estritamente familiar, pois refere-se, o 

tempo, a um paradigma do binarismo sexual. Nomear é identificar o gênero da criança, 

consequentemente, da personalidade social de modo geral. O diagnóstico médico 

reforça esse binarismo, pois também é baseado na estrutura da linguagem que define 

o sexo da criança e sua correspondente identidade social, o gênero. 

A expectativa dos familiares desdobra-se na linguagem que nomina, pois, o 

nome é consequência do sexo. Se há uma indefinição do sexo da criança, há uma 

                                                           
Assentamento Civil de Nascimento, em face de uma criança intersexo, a fim de garantir a efetivação 
do seu direito à dignidade e à identidade.  (FRASER e LIMA, 2012). 
139 Esse processo diagnóstico é complexo, pois um laudo emitido por geneticistas e endocrinologistas 
é considerado quando a criança é pequena. Após a primeira infância (6 anos), a atenção ao laudo de 
Psicologia é considerada relevante no diagnóstico. Todavia a questão pode ser estendida até a 
puberdade. 
140 A defesa do retardamento do Assentamento Civil baseou-se na necessidade do judiciário em 
considerar as orientações finais da equipe médica. Por outro lado, a defesa imediata do Registro Civil 
de Nascimentos ratificou-se pelo imperativo legal e pela importância em efetivar os direitos da criança 
à identidade via documentação oficial. (FRASER e LIMA, 2012). 
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indefinição do seu nome, de sua identidade e, de modo geral, de seu lugar no 

mundo141. Em decorrência dessas implicações, a intersexualidade tem sido cada vez 

mais objeto de estudo das ciências humanas, especialmente das ciências sociais.  

No Brasil, o Conselho Federal de Medicina (CFM), editou em 2003 a 

Resolução 1.664, que estabelece a conduta adequada ao tratamento de pessoas 

intersexos, sobretudo quando configura-se urgência biológica, como o caso da 

hiperplasia adrenal congênita (HAC).142 Nos demais casos a urgência em definir o 

sexo da criança deve-se mais a ansiedade dos familiares e da equipe médica em 

estabelecer um diagnóstico baseado no binarismo.  

O direito civil herda essa ansiedade, em virtude da emergência em registrar a 

criança após 15 dias do nascimento. É através do registro civil que a criança será 

cadastrada no Sistema Único de Saúde (SUS), acessando a equipe multidisciplinar 

que a atenderá e aos demais membros da família.143 

Neste sentido, o Direito articula-se com a intersexualidade, dentre outros 
aspectos, a partir do elemento civil que integra a identidade sexual do ser 
humano, designado no momento do Assentamento de Nascimento da 
criança. Ou seja, a discussão sobre o tema intersexualidade, em um viés 
jurídico, ocorre ao se considerar a identidade sexual como um subaspecto do 
Direito Humano personalíssimo à identidade, intimamente relacionado ao 
princípio da dignidade da pessoa humana. E, especificamente na presente 
investigação, essa articulação é construída a partir da discussão sobre a 
garantia do direito à identidade da criança com intersexo na perspectiva do 
Registro civil de Nascimento como um Direito Humano. 

 

O direito à identidade, iniciado no assentamento civil de nascimento da 

criança, está relacionado ao princípio da dignidade humana, integrando a relação dos 

direitos à personalidade144 e às suas extensões e projeções sociais (GANGLIANO, 

2002). 

Entretanto o registro civil imediato de uma criança intersexo impõem 

implicações sobre o sexo e, consequentemente sobre o nome dessa criança, em 

virtude da ‘ambiguidade morfológica’ do sexo do indivíduo. Se a família opta pelo 

                                                           
141 A nomeação do diagnóstico intersexo será abordado na reflexão a seguir, pois apresentará a 
multiplicidade do fenômeno, geralmente denominado pela área médica como uma falha da natureza. 
O Consenso de Chicago lançou algumas denominações, que apesar de referidas pelos médicos 
brasileiros, não é unanime, sobretudo por abordar a intersexualidade como anomalia ou distúrbio. 
142 A HAC apresenta riscos de vida por caracterizar-se pela perda de sal. O não tratamento imediato 
pode levar à criança à morte.  
143 Além do registro no SUS, a inexistência do registro civil impõe outros limites à cidadania da criança 
intersexo, como o acesso a eventuais benefícios de seguro impõem-se à criança intersexo, como 
acesso à creches e ao uso de transporte aéreo ou intermunicipal. 
144 O direito da personalidade tem por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em 
si.(FRASER e LIMA, 2012). 
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retardamento do registro civil na espera de definição do sexo emitida pela equipe 

multidisciplinar, a criança, no plano jurídico, não existirá e não terá seus direitos 

assegurados. 

Em casos de registro imediato da criança intersexo, implica-se em uma 

posterior necessidade de ação de retificação do registro civil, corrigindo o sexo e o 

nome da criança quando esses dados não corresponderem às informações da equipe 

médica e multidisciplinar. Nesse caso, a única solução para retificação do registro é a 

via judicial determinado pela Lei 6.015/73: 

Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e 
motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por 
sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e 
publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 
desta Lei. 

 

Todavia, a retificação junto ao Ministério Público, implica em uma outra série 

de desgaste emocional e temporal à família da criança intersexo, além daqueles 

inerentes ao fenômeno.145 A tensão vivenciada pelos familiares da criança intersexo 

suscita reflexões sobre a ordem normativa vigente em face de garantir legalmente a 

dignidade da criança e de seus familiares.  Como a retificação do registro de 

nascimento é um processo demorado, a solução seria a adoção de uma via prioritária 

e simplificada na análise dos processos ou a criação de um registro especial provisório 

que atendesse o prazo para efetiva designação do sexo da criança (FRASER & LIMA, 

2012). 

Nesse aspecto, o fenômeno da intersexualidade revela o caráter excludente 

da legislação brasileira ao não garantir uma terceira alternativa sobre a ordem 

normativa vigente, compreendendo que existem situações diferentes que não 

correspondem ao modelo binário da sexualidade.146 

A viabilidade da adoção de uma terceira alternativa para registro civil de 

crianças intersexo é realidade em alguns países. A Alemanha, em novembro de 2013, 

                                                           
145 Na retificação, em petição fundamentada e instruída com documentos e indicação de testemunhas, 
estipula-se um prazo de cinco dias (art. 109) para que o juiz ouça as pessoas interessadas. Entretanto, 
esse tempo geralmente não se concretiza devido ao volume de processos na linha de despachos ou 
ainda em virtude do volume de ações nas quais o Promotor de Justiça precisa emitir seu parecer. 
146 Na pesquisa realizada por FRASER e LIMA, relacionaram três alternativas para assegurar o direito 
à identidade e a dignidade da criança com intersexo sobre a perspectiva de seu Assentamento Civil;”1) 
Aceitar um Registro provisório da criança, com o seu prenome preenchido como RECEM NASCIDO e 
o seu sexo em branco, até que se tenha a definição final do sexo e do nome; 2) Criar um sistema de 
prioridade para as Ações de Retificação de Registro Civil oriundas de crianças com intersexo; 
3)Estabelecer um terceiro gênero no Assentamento Civil de Nascimento, para os casos de indivíduos 
intersexuados”. 
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tornou-se o primeiro país da Europa a estabelecer três sexos possíveis logo ao 

nascimento: feminino, masculino e indefinido147. A adoção de uma terceira alternativa 

para designar o sexo da criança intersexo também é realidade em outros países, como 

a Austrália, Nova Zelândia,148 Afeganistão, Nepal e Malta. 

Essa mudança de paradigma visa interromper a lógica de cirurgias de 

reparação de genitálias em crianças intersexos, justificando que a utilização desses 

procedimentos cirúrgicos está baseada em uma concepção sexual binária da natureza 

e de uma sociedade que guarda uma estreita relação, no ocidente, com a premissa 

da religião judaica de criação do mundo. 

Essa mudança paradigmática repensa o conceito de natureza e sua adoção 

pelas normas sociais. Uma nova compreensão da natureza e da sexualidade emerge, 

flexibilizando as construções de identidades de gênero e rompendo com noções 

sociais de legitimidade baseada em palavras e significações, tais como a premissa 

que há um ‘ideal’ que se corresponde a um ‘natural’ e que todo afastamento dessa 

regra corresponde um ‘distúrbio’ e uma ‘anomalia’ como estabelece o Consenso de 

Chicago.149  

No entanto, embora a mudança legislativa seja um avanço na constituição dos 

direitos civis das pessoas intersexos, a mesma não é totalmente progressista, pois 

não rompe em definitivo com o predomínio do binarismo sexual que conforma os 

indivíduos em homem e mulher, em macho e fêmea e em masculino e feminino. A não 

conformidade ao binarismo sexual, carece de aprofundamento da intersexualidade, 

sobretudo pela pouca visibilidade do tema e consequentemente a rara produção 

acadêmica nas ciências sociais.150 

A Organisation Intersex International Europe (OII Europe)151 que organiza o 

ativismo na Europa, tem apontado problemas que indicam que o caminho da pessoa 

                                                           
147 A lei foi aprovada em maio de 2013 pelo parlamento alemão e entrou em vigor em primeiro de 
novembro daquele mesmo ano.  
148 Desde 2011, Austrália e Nova Zelândia adotaram em passaportes, além do sexo feminino e 
masculino, uma terceira identificação na qual a opção sexo é marcada como “X”. 
149 A não adequação à regra do binarismo sexual, muitas vezes causa confusão e borra as normas 
sociais estabelecidas. Termos como “sapatão” e “viado” são referidos quando o preconceito sofrido por 
pessoas intersexos apresenta-se (NETO, 2016). 
150 A arte tem dado um passo adiante nessa questão. Cito o filme argentino XXY, que narra a história 
de Alex, uma criança intersexo que cresce sem a cirurgia genital e sem definição de sexo. Aos quinze 
anos Alex vive o conflito em optar por um dos sexos, masculino ou feminino, quando seu desejo é 
manter-se como intersexo. O filme foi escrito e dirigido por Lucía Puenzo e lançado nos cinemas em 
2007. 
151 Vide https://oiieurope.org/. 



 

333 
 

intersexo em sua inserção social é marcado pela discriminação, denunciando os 

procedimentos médicos pela primazia em definir e classificar os sexos e o que seria 

uma escolha, na verdade, tornar-se-ia uma determinação externa, pois o sexo da 

criança intersexo seria classificado de acordo com padrões binários.  

Ao tornar pública, através do registro civil, a condição da criança intersexo, 

corre-se o risco de expô-la a uma serie de pressões por normatização, tornando-a - e 

a seus familiares e ciclos de amizade, reféns de julgamento social e discriminação. 

Para amenizar essa pressão e melhorar as condições de vida das crianças intersexos, 

a OII Europe sugere que o registro de sexo se mantenha indefinido a todas as crianças 

e não apenas às intersexo. 

Não se sabe como será o impacto dessa lei na dinâmica da família e se a 

criança sofrerá algum tipo de discriminação em virtude de sua condição e de seu 

registro civil como sexo indefinido. Todavia, essa possibilidade garantirá os direitos 

civis das crianças intersexos. O tempo poderá ser um aliado na emancipação política 

das pessoas intersexos, pois a opção pelo indefinido implicará uma flexibilização na 

forma de registro do sexo. 

Poucos países têm leis voltas exclusivamente às pessoas intersexo. Em um 

levantamento realizado pelo site Deutsche Welle152, sabe-se que no Paquistão, desde 

2010, vigora uma legislação que reconhece a cidadania das pessoas intersexuais, 

embora dados oficiais omitam em suas estatísticas o percentual populacional dos 

intersexos. A nova legislação garantiu direitos antes negados, como acesso a conta 

bancária e ao voto, além de acesso à educação gratuita e ao sistema público de 

saúde. Uma cota de 2% também foi garantida por lei, reservando aos intersexos 

postos de trabalho em órgãos governamentais. 

O Paquistão, juntamente com a Índia e Bangladesh, reconhece um terceiro 

sexo que contempla pessoas intersexos e transexuais, reconhecendo-as na categoria 

social das hijras. Algumas hijras atuais afirmam que sua presença na sociedade era 

conhecida desde Índia até Espanha. Outras sustentam que fizeram peregrinação à 

Meca, estabelecendo assim uma conexão muito próxima entre sua sociedade e a 

                                                           
152 O site lista Austrália, Nova Zelânia, Índia, Paquistão, Bangladesh e Nepal. 
http://www.dw.com/en/the-third-sex-german-intersex-law-draws-attention-to-the-biological-facts-of-
life/a-17285459. 
 

http://www.dw.com/en/the-third-sex-german-intersex-law-draws-attention-to-the-biological-facts-of-life/a-17285459
http://www.dw.com/en/the-third-sex-german-intersex-law-draws-attention-to-the-biological-facts-of-life/a-17285459
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antiga comunidade dos eunucos que guardavam o túmulo do profeta Maomé e o 

sagrado mosteiro de Meca. 

Na Índia, em determinadas comunidades tradicionais, as hijras possuem, 

entre suas atribuições sociais, a tarefa de batizar crianças e abençoar casamentos. O 

que não deixa de ser irônico, pois geralmente na tradição indiana, ao nascer uma 

criança intersexo, a mesma é abandonada em templos e criadas em comunidades 

especificas. 

No entanto, uma das leis mais modernas para pessoas intersexuais e 

transexuais foi aprovada em abril de 2015 pelo Parlamento de Malta, no Mediterrâneo. 

Segundo a nova lei, "Lei de Identidade, Expressão de Gênero e Características 

Sexuais", para mudança de sexo nos registros civis, a pessoa não necessitará de 

diagnóstico médico, cirurgia ou qualquer tipo de intervenção de adequação em seu 

corpo. A lei também proíbe procedimentos cirúrgicos na genitália das crianças 

intersexos que não deverão submeter-se a cirurgias imediatas, o que criava uma 

escolha compulsória de gênero. 

A lei foi aprovada por unanimidade nas três leituras no Parlamento. Na 

ocasião a parlamentar Miriam Dalli afirmou após a conquista: “Estou muito feliz por 

ser de um país que de agora em diante tem leis mais compreensivas e respeitosas 

quanto se trata dos direitos de pessoas trans e intersexuais. Ninguém deveria precisar 

ser declarado doente mental, ser forçada a uma cirurgia, obrigada a se divorciar, para 

ser reconhecida como é. Eu espero sinceramente que toda a Europa siga o exemplo 

de Malta, e que essas práticas degradantes sejam questões do passado”.153 

Em maio de 2004, o site da International lesbian, gay, bisexual, trans and 

intersex association (ILGA), publicou declaração do ativista intersexo argentino Mauro 

Cabral, na qual afirma que para a medicina ocidental, a ambiguidade genital é 

diagnosticada como deformação ou patologia. Cabral afirma que para o ativismo 

intersexo internacional, no campo da teoria e dos direitos humanos, intersexos são 

pessoas cuja genitália difere dos estereótipos masculino e feminino. Essa variação, 

conclui ele, permite adotar o termo intersexualidade a uma grande variedade de 

                                                           
153 Acessado em 15 de agosto de 2016 in http://revistaladoa.com.br/2015/04/noticias/malta-tem-lei-
aprovada-mais-moderna-lei-protecao-pessoas-trans. 

http://revistaladoa.com.br/2015/04/noticias/malta-tem-lei-aprovada-mais-moderna-lei-protecao-pessoas-trans
http://revistaladoa.com.br/2015/04/noticias/malta-tem-lei-aprovada-mais-moderna-lei-protecao-pessoas-trans


 

335 
 

situações em que os genitais não correspondem aos estereótipos sociais, culturais e 

políticos atuais.154 

No entanto, a existência de pessoas intersexo não significa, necessariamente, 

que as mesmas se identifiquem com um terceiro sexo. Pode acontecer do intersexo, 

identificar-se ou como homens ou como mulheres, independente de seus órgãos 

genitais e reprodutivos. No Brasil é muito raro, na literatura de modo geral, relatos de 

pessoas nascidas intersexos que reivindiquem espaços distintos daqueles 

consolidados para homens ou para mulheres. Geralmente o que acontece é o 

ajustamento de seus corpos aos padrões estabelecidos na representação social dos 

dois sexos, masculino e feminino. Como afirmou o imunologista e professor da 

Universidade do Colorado, Gerald Callahan, “o sexo, no fim das contas pode ser mais 

social do que biológico Por isso, acho que a opinião da pessoa é um fator 

determinante155”. E acrescenta: 

Como imunologista, já sabia de algumas raras síndromes que geravam 
crianças intersexuais, mas nunca uma quantidade desse tamanho de 
pessoas. Vi que havia muito mais a se dizer sobre o assunto, que eu poderia 
estudar mais sobre a determinação biológica do sexo no desenvolvimento 
das crianças. Vi que a ideia que eu tinha há tanto tempo sobre apenas duas 
opções de sexo, mulher ou homem, era muito limitada para entender o 
mundo. Estamos todos entre um extremo e outro. Somos todos intersexuais. 

 

Então a questão da identidade coloca-se como “uma consequência das 

relações vivenciadas pelo individuo com os outros, com o seu contexto social e 

consigo mesmo” (LIMA, 2007).156 

No site do ILGA, Cabral aponta que a cada duas mil pessoas, uma nasce com 

a condição intersexo, ou seja, com os órgãos genitais fora dos padrões médicos. 

Devido ao sigilo da cirurgia de “correção” genital e posterior registro civil entre um dos 

dois sexos - masculino ou feminino - não há dados precisos sobre o número de 

procedimentos como esse e sobre o número de pessoas nascidas na condição 

intersexo. 

                                                           
154 Acessado em 22 de outubro de 2016, in: http://ilga.org/es/argentina-entrevista-a-un-activista-
intersexual-mauro-cabral/. 
155 Na entrevista concedida à Revista Época, Callahan afirma “Hoje penso no sexo de uma pessoa 
como se pensasse em sua posição política ou na cor de seus olhos ou cabelos. Há todo um espectro” 
In: http://colunas.revistaepoca.globo.com/mulher7por7/2009/07/22/ninguem-e-100-homem-ou-100-
mulher-estamos-todos-no-meio. Acessado em 13 de novembro de 2016. 
156 LIMA, Shirley Acioly Monteiro de. Intersexo e Identidade: História de um corpo reconstruído. PUC-
SP; 28-Nov-2007. 

http://ilga.org/es/argentina-entrevista-a-un-activista-intersexual-mauro-cabral/
http://ilga.org/es/argentina-entrevista-a-un-activista-intersexual-mauro-cabral/
http://colunas.revistaepoca.globo.com/mulher7por7/2009/07/22/ninguem-e-100-homem-ou-100-mulher-estamos-todos-no-meio
http://colunas.revistaepoca.globo.com/mulher7por7/2009/07/22/ninguem-e-100-homem-ou-100-mulher-estamos-todos-no-meio
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Na edição da Revista Superinteressante publicada em 31 janeiro de 2003, 

narra-se a dificuldade de obter informações confiáveis e precisas sobre a 

porcentagem de pessoas nascidas intersexuais. “Os cálculos mais conservadores 

admitem que um em cada três mil bebês nasça com essa morfologia, em suas várias 

formas”157. No entanto, a bióloga e ativista feminista Anne Fausto-Sterlling (2001)158 

afirma que pesquisadores em intersexualidade humana “garantem que o número é o 

dobro: um bebê em cada 1,5 mil”. 

Um dos pontos destacados pelo ativismo intersexo internacional (OII USA) 

questiona a ideia geralmente aceita que a maioria das cirurgias de ‘correção’ em 

pessoas intersexo tem como objetivo designá-las como do sexo feminino. 

Muitas condições intersexo em bebês designados homens são 
constantemente ignoradas e seus pais são simplesmente informados de que 
existe algum problema em urinar adequadamente ou que um testículo não foi 
formado, etc. Ademais, em várias partes do mundo, pessoas intersexo são 
designadas como homem o quanto mais possível for, porque ser homem é 
visto como mais socialmente desejável.159 

 

Portanto sem registros oficiais devido ao sigilo médico e social, pessoas 

intersexo vivenciam dificuldades em encontrar um grupo de pertencimento que as 

tornem socialmente aceitas, o que inviabiliza a emancipação do ativismo intersexo em 

sua luta por direitos civis.  

Entre as principais plataformas do ativismo intersexo está o desafio em 

adquirir o direito de decidir em assuntos que afetam seus corpos, sua integridade física 

e saúde. O ativismo intersexo luta por conquistas que lhes dê visibilidade social e 

política, e assim organizado, possa coibir as cirurgias genitais em crianças intersexo 

sem risco de vida e, sobretudo, conquistar o espaço social que legitime seus direitos 

e deveres no plano da cidadania. 

No Brasil, não há uma organização central que reúna os ativistas intersexos. 

A maioria da militância reúne-se em torno das redes sociais como o Facebook e o 

Youtube. Isso tem permitido que o movimento dialogue com organizações 

                                                           
157 In: http://super.abril.com.br/saude/o-terceiro-sexo. Acessado em 16 de outubro de 2016. Ainda, de 
acordo com a revista, uma das regras em manuais oficiais de medicina, é submeter crianças recém-
nascidas que tenham pênis de tamanho inferior a 0,9 centímetro, enquadrando o genital aos padrões 
femininos, transformando-o em clitóris. 
158 STERLLING é professora de biologia molecular da Universidade de Brown, no estado de Rhode 
Island, especialista em intersexualidade. 
159 Acessado em 19 de novembro de 2016, in: https://www.brasildefato.com.br/node/27282/. 
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internacionais de ativismo intersexo e ao mesmo tempo ganhe visibilidade em território 

nacional. 

Em torno dessas duas redes sociais é possível ao ativismo intersexo 

compartilhar posts que atualizem constantemente a reflexão sobre o tema. De modo 

geral a mídia começa a conceder espaço a pesquisadores do movimento intersexo. 

Por outro lado, a academia tem se debruçado sobre o tema, mostrando a urgência e 

interdisciplinaridade do mesmo. 

Quando do início de nossa pesquisa de campo, contatamos o movimento 

LGBT da cidade de São Paulo, em busca de encontrar ativistas que militassem sob a 

sigla. No entanto a organização desconhecia a presença de pessoas intersexo entre 

seus membros. O que leva ativistas intersexo a questionarem a ausência da letra “I” 

na sigla LGBT, tendo em vista que em outros países os intersexos são comtemplados 

sobre a legenda LGBTQIA+. Geralmente “as demandas são expressas e resolvidas 

isoladamente ou articuladas às reivindicações e projetos de leis de outros grupos 

identitários, como transexuais e travestis”.160 

Até o final do século XIX, prevalecia no Ocidente a definição de hermafrodita 

para designar a coexistência, em uma mesma pessoa, de características morfológicas 

andróginas161. Com o advento do Iluminismo, uma revisão realizou-se, revendo e 

abandonando termos considerados desprovidos de cientificismo. Portanto a palavra 

hermafrodita guardava uma origem mítica incompatível com a noção de 

enciclopédia162. No entanto o termo hermafrodita estava solidificado culturalmente, 

mas não sustentava as variantes do fenômeno, sendo substituída pelo critério 

taxonômico que sustentava a vigência da família conceitual dos hermafroditismos – 

verdadeiro e pseudo-hermafroditismos feminino e masculino.163 

Em 1986 surge um novo sistema de classificação fundamentado na 

endocrinologia. Assim, seriam consideradas hermafroditas somente os indivíduos que 

possuíssem testículos e tecido ovariano simultaneamente, desconsiderando a 

                                                           
160 https://www.brasildefato.com.br/node/27282/. Acessado em 19 de novembro de 2016. 
161 Observou-se nas leituras de teses, dissertações, artigos e livros, a discrepância com relação ao uso 
dos termos andrógino e hermafrodita. O Andrógino é uma palavra grega que se refere à figura mítica 
de um ser que surge pronto, nascendo com características genitais ambíguas. Hermafrodito, é uma 
revisão do Andrógino na Roma antiga e aponta a fusão de um deus e uma ninfa. 
162 Enciclopédia foi o termo adotada pelos iluministas franceses para abarcar as revisões formuladas 
pela ciência. 
163 CABRAL, M. BENZUR,G., Cuando digo intersexo: um diálogo introductório a la intersexualidade, 
Cadernos PAGU, 2005. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
83332005000100013. Acessado em 16 de novembro de 2016. 
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morfologia externa de sua genitália164. Essa classificação localizava o sexo verdadeiro 

de cada pessoa na invisibilidade interna de seu corpo. A presença concomitante de 

ovários e testículos estabelecia, para além de qualquer variação morfológica, a exata 

identidade sexual. No entanto, o diagnóstico de hermafroditismo verdadeiro, devido 

às viabilidades biotecnológicas disponíveis, estabelecia-se apenas após a morte, na 

abertura do corpo pelo exame de necropsia. 

Com os avanços da biotecnologia,165 a realização de biopsias tornou-se 

realidade, permitindo a verificação, no interior dos corpos, de ambiguidade dos órgãos 

reprodutivos. Esses procedimentos, tanto da necropsia quanto da biopsia 

correspondiam a toda uma revisão sanitária do mundo e da sociedade. Era uma 

emergência higiênica respaldada pela medicina e pelo direito civil. Essa revisão de 

mundo estava fundada na ciência e não mais nos mitos, mesmo que esses ainda 

pudessem nomeassem diagnósticos.  

Esses procedimentos constituíram-se em um processo que, no ano de 1930, 

faz surgir a medicina reconstrutiva. A partir de então as primeiras cirurgias de 

mudança de sexo passaram a ser realizadas para adequar a anatomia de acordo com 

a identidade psicossocial das pessoas. Em 1915, William Blair Bell chamava a atenção 

para a presença de seres andróginos, constatando que os aspectos psicossociais 

deveriam ser considerados na diagnose sobre corpos ambíguos. 

William Blair Bell, em 1915, argumentou que a partir do momento onde foi 
possível demonstrar que os atributos físicos do sexo não eram 
obrigatoriamente dependentes das gônadas, cada caso deveria ser 
considerado como um todo, ou seja, o sexo deveria ser determinado pelas 
características mais óbvias e predominantes do indivíduo e não 
isoladamente, apenas pela presença de glândulas sexuais não funcionantes. 
Apesar dessa aparente revolução com o abandono do conceito de definição 
gonadal do sexo, dois aspectos permaneceram inalterados: o objetivo de 
manter bem definidas em cada indivíduo e na sociedade como um todo as 
divisões entre os dois sexos, e o conceito de que cada corpo teria apenas um 
único sexo, independente dos órgãos sexuais. 
Recomendava-se aos médicos que diagnosticassem um único sexo nos 
organismos anômalos e que ajudassem a eliminar as características 
incompatíveis com o sexo diagnosticado. A partir de 1920, iniciou-se a 
caminhada em direção à era cirúrgica.166 

 

                                                           
164 Essa proposta foi formulada por Theodor Albrecht Edwin Klebs em 1876. In: 
http://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/390139. Acessado em junho de 2016. 
165 A anestesia geral foi decisiva nesse sentido. Descoberta por Thomas Green Morton, o procedimento 
constava da utilização de aparelho para inalação de éter sulfúrico, criado pelo dentista americano em 
1846. 
166 In: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-27302005000100007. Acessado 
em 16 de setembro de 2016. 
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Nos anos de 1950 e 1960, pesquisadores norte-americanos recomendavam 

a cirurgia de readequação sexual como necessária à definição de identidade sexual, 

garantindo à pessoa sua socialização. 

El cuerpo regresaba, por lo tanto - no bajo la forma de una determinación a 
priori, biológica - sino como el sostén material, imprescindible, de la 
asignación de género y del éxito de esa asignación a lo largo de la vida. Este 
regreso del cuerpo sexuado como determinante - esta vez no de la identidad 
sexual "verdadera", sino de la posibilidad misma de una identidad sexual - 
precisaba no solamente de asegurar la apariencia exterior de los genitales 
sino también ciertas funciones estimadas fundamentales.167 

 

Um dos mais emblemáticos casos de cirurgia “corretiva” ocorreu em 1972 nos 

USA. A cirurgia foi realizada pelo sexologista John Money no corpo de uma criança 

que teve seu pênis decepado em uma circuncisão. Money defendia a tese que a 

biologia não era determinante na formação da identidade de gênero, acreditando que 

esta residia no predomínio da socialização. O caso ficou conhecido na área médica 

como Joan/John, pois a criança submetida à cirurgia de Money, além de possuía um 

irmão gêmeo, apresentava idealmente adequada aos experimentos de Money.  

Durante anos o sexologista acompanhou o desenvolvimento das crianças, 

submetendo ‘Joan’ 168 a uma série de intervenções, como a orquidectomia para 

retirada de seus testículos.169 Aos quinze anos ‘Joan’,170 que não se sentia 

desconfortável na condição de menina, tomou conhecimento de sua história, iniciando 

uma série de procedimentos de virilização. Adotou o nome de David Reimer, tornou 

pública sua história, objetivando desencorajar práticas médicas similares. O caso, no 

entanto, devastou a família Reimer. Em 2002, o irmão gêmeo Brian, que sofria de 

esquizofrenia, suicidou-se com uma overdose de antidepressivos. David também se 

suicidaria em maio de 2004, devido aos anos de sofrimento, com depressão nervosa, 

instabilidade financeira e um casamento conturbado.   

                                                           
167 CABRAL, M. BENZUR, G. In: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
83332005000100013. Acessado em 23 de setembro de 2016. 
168 A criança foi inicialmente registrada como Bruce. Após os procedimentos cirúrgicos aplicados por 
Money, o registro foi alterado para Brenda. 
169 Além das intervenções cirúrgicas e hormonais, Money aplicava às duas crianças uma série de “jogos 
sexuais”, obrigando “Joan” a ficar de quatro enquanto seu irmão friccionava a genitália sobre suas 
nadegas. A razão do Dr. Money para estes vários tratamentos era a sua crença de que jogos sexuais 
infantis eram importantes para uma identidade de gênero adulta saudável. Colapinto, John (11 de 
dezembro de 1997). «The True Story of John/Joan». Rolling Stone. pp. 54–97. 
170 Documentário mostra gêmeo criado como menina após perder pênis - 24/11/2010 - - Consultado 

em 31/03/2014. http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/11/documentario-conta-drama-de-

gemeo-criado-como-menina-apos-perder-penis.html 
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No Facebook, até 10 de fevereiro de 2017, detectamos seis páginas onde 

intersexos compartilham posts, trocam experiências, relatam suas vivências e 

organizam seus ideais em busca de promover um primeiro encontro que dê 

visibilidade à causa, construindo uma agenda política nacional. São elas “Visibilidade 

Intersexo” (2.866 curtidas), “Intersexualidade” (109 curtidas), “Seminários Trans e 

Intersexualidades 2017/2017” (26 membros), “Intersexos do Brasil” (54 membros) e 

Modelos Transexuais, Travestis e Intersexos (414 membros). 

Através dessas páginas as principais bandeiras do movimento intersexo são 

relacionadas. Entre elas algumas são bandeiras urgentes, como a proibição de 

cirurgias em bebês intersexos, caso não haja risco de morte. Outra bandeira refere-

se a aprovação da PL 5002/2013 de autoria do deputado Jean Willys (PSOL/RJ) e 

Erika Kokay (PT/DF) que se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados em 

Brasília. O projeto explica sua Ementa como Lei de Identidade de Gênero, também 

denominado Lei João W. Nery.  A aprovação da Lei de Identidade de Gênero ajudará 

a população intersexo que é trans e não binária no reconhecimento de sua identidade: 

Hoje a maior bandeira intersexo envolve a despatologização de pessoas 
intersexo, a proibição da mutilação genital em pessoas intersexo, o direito a 
autodeterminação de gênero, a luta pela visibilidade intersexo e a 
conscientização das pessoas de que a intersexualidade é outra forma de sexo 
biológico. 
 

Ativistas intersexo apontam que nem uma criança intersexo deveria ser 

obrigada a submeter-se à cirurgia corretiva, pois tais cirurgias possuem como única 

função enquadrar corpos ao padrão heteronormativo. 

 “Enfim, reivindicamos o direito de sermos nós mesmos e que a sociedade e 

o Estado reconheçam nossa existência. Queremos que nas certidões de nascimento 

tenha espaço para esse reconhecimento, que seja marcado como sexo intersexo” 

(ibidem, 2016). 

O objetivo do ativismo intersexo defende a necessidade que a 

intersexualidade seja um tema discutido, desmistificando-a, possibilitando às crianças 

intersexo uma educação familiar e escolar que seja inclusiva, para que assim a 

intersexualidade possa ser compreendida como uma variação humana. 

Identificar o panorama geral da sexualidadena história da sexualidade 

registrar dramas e conflitos vivenciados na infância, na juventude e mesmo na vida 

adulta das pessoas intersexo. A partir de levantamento em jornais, revistas e demais 

mídias, encontrou-se relatos variados, que indicam como médicos não conseguiram 
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definir se quando criança era menino ou menina. Então a alternativa foi abrir o corpo 

para obter respostas em seu interior.  

Há também narrativas que apontam a indecisão da equipe médica em definir 

se determinado genital é um clitóris avantajado ou um micro pênis, o que determina 

procedimentos cirúrgicos corretivos, justificados por supostos riscos cancerígenos ou 

pela lógica que o corpo não exerceria atração sobre o “sexo oposto”, ou seja, o corpo 

intersexo estaria sendo adaptado, com o aval da medicina, para ser um atrativo sexual 

para outras pessoas. Relatos também indicam que o sofrimento nem sempre acaba 

na cirurgia e que o processo de hormonização também pode ser bastante doloroso. 

Há também relatos em que a condição intersexo somente far-se-á conhecida 

na idade adulta, sendo possível que a pessoa passe décadas desconhecendo seu 

próprio corpo e delegando seus sentimentos a outras pessoas, como familiares e 

equipe médica. Submissão, medo, isolamento social, preconceito e castração sexual 

são sentimentos e vivências que caracterizam pessoas intersexo. Por isso, muitos 

intersexuais lutam por sua visibilidade social e pelo direito de exercerem sua 

humanidade.  

Ameças de morte também não são dirigidas a pessoas intersexuais. Há casos 

em que as ameaças ocorrem no interior das famílias e das escolas. O abandono 

familiar e a passagem por lares adotivos fazem parte destes relatos. A agressividade 

sofrida, na maioria das vezes, acontece no processo de escolarização, sobretudo com 

relação ao uso do banheiro escolar. Mas a violência desse processo ultrapassa os 

muros da escola, com perseguições nas ruas, apedrejamento e cusparadas. Irônico 

nesses relatos é o assédio sexual que as crianças intersexo recebem daqueles 

mesmos que as agridem, não sendo raros os relatos de tentativa de violação sexual. 

Em todos os relatos há denominadores comuns como infância marcada pela 

solidão e rejeição. O assédio violento, bullying e toda série de perseguições. Na 

adolescência a tensão tende a aumentar. Uma fuga pode ser encontrada nas drogas 

ilícitas para anestesiar uma existência marcada pelo sofrimento. Tentativas de suicídio 

também são narradas como uma saída possível para acabar com o sofrimento de não 

pertencer a nem um lugar. 

Relatos também apontam como pessoas intersexos eram enganadas pelos 

próprios familiares, que os faziam ingerir anticoncepcionais alegando que eram 
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vitaminas. Denunciam o uso de medicamentos sem conhecimento de sua função, bem 

como o uso de roupas que não correspondiam ao gênero com o qual se identificavam.  

As variações da intersexualidade também permitem que os ativistas 

intersexos se reconheçam em suas semelhanças e em suas diferenças, adotando 

classificações que se adequem à sua maneira de ser em seu corpo e no mundo. Então 

há quem se reconheça inteiramente hermafrodita e não vê problema algum no termo. 

Outros preferem o termo intersexo e não-binário.  

Sobre a “transição” a quem afirme que a mesma ocorreu inicialmente na 

mentalidade e somente posteriormente optou-se ou não pela hormonioterapia. De 

todos os aspectos de exclusão social, o mais difícil à pessoa intersexo é a violência 

física e psicológica a que são expostos. A mesma inicia-se pelos procedimentos 

médicos e conta com a aquiescência da família. O preconceito continua nas escolas 

e pela vida social. Pessoas intersexo são julgadas como aberrações e exige-se delas 

que permaneçam caladas e a mantenham-se imperceptíveis. 

A insatisfação com a falta ética de médicos e médicas é um tema constante 

em relatos de pessoas intersexo, pois os profissionais da medicina questionam a 

insatisfação de intersexuais, que deveriam agradecer à sua família pelo “favor” que 

fizeram ao permitir a adaptação de seus corpos ao “normal e saudável”. Ou seja, suas 

expectativas pessoais sobre o seu próprio corpo não são relevantes.  

A inserção de pessoas intersexo no mercado de trabalho é outra dificuldade 

apontada, pois mesmo ao conseguir um emprego, são preteridas pela clientela, que 

recusasse a ser atendida por alguém que não sabem se é “homem ou mulher, veado 

ou sapatão”. A vida afetiva e sexual de uma pessoa intersexo também é apontada 

como possuindo altos e baixos, pois há uma enorme vergonha de seus corpos, medo 

de rejeição e de violência física. Isso não tem impedido que muitas pessoas 

intersexuais constituam família e casem-se.  

Pode acontecer que a intersexualidade somente seja percebida na puberdade 

ou na fase adulta, pois o funcionamento do corpo não segue um padrão a priori. Há 

organismos que não produzem hormônios, nem testosterona e nem estrogênio, 

necessitando reposição. Geralmente essa prática em definir qual procedimento 

hormonal é adequado baseia-se na percepção que muitos profissionais da medicina 

têm sobre o corpo.  
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Em um relato, um de nossos sujeitos de pesquisa afirma que lhe foi sugerido, 

na puberdade, fazer reposição hormonal orientada a virilização. No entanto, nosso 

sujeito sentia-se como uma garota. Percorreu vários médicos que sugeriram a 

hormonização com testosterona, o que veementemente recusou. Por iniciativa própria 

passou a tomar hormônios femininos, enfrentou a questão da transexualidade em sua 

família e a burocracia dos médicos para que a aceitassem tratá-la como intersexo 

trans e com estrogênios. Aos 14 anos de idade passou a receber tratamento hormonal 

estrogênico. Realizou cirurgia de redesignação genital/sexual e aumentou os seios 

com próteses mamárias. Ardorosa defensora da bandeira intersexo, denuncia as 

inúmeras violências a que foi submetida, perseguida por familiares, apedrejada nas 

ruas ou tendo suas roupas violentamente rasgadas para verificação de sua genitália. 

Uma importante denúncia do ativismo intersexo é a hipocrisia de parcela 

significativa do povo brasileiro, pois o Brasil assume a triste liderança de assassinatos 

de transexuais, enquanto ao mesmo tempo é o pais que mais acessa pornografia em 

busca de pessoas trans, como aponta pesquisa divulgada pela RedTube.  

Segundo o RedTube, o interesse na pornografia envolvendo transexuais – o 

quarto item mais popular no país – é 89% maior que a média mundial. Isso num país 

onde ser transexual é sinônimo de sofrer violência e brutalidade.  

O Brasil segue no topo com a nada honrosa marca de país que mais mata 

travestis e transexuais no mundo. Segundo pesquisa da organização não 

governamental (ONG) Transgender Europe (TGEU), entre janeiro de 2008 e março 

de 2014, foram registradas 604 mortes no País”. 

A seguir, apresento os relatos obtidos com três ativistas do movimento 

intersexo. O objetivo dos relatos é compreender como a religião perpassa pela história 

de cada ativista. A obtenção dos relatos foi realizada em clima mais descontraído 

possível. Indiquei o objetivo da pesquisa e o motivo de sondar a militância, buscando 

detectar tanto no ativismo quanto na história pessoal dados que possam responder 

quanto a religião foi e tem sido um aspecto marcante em sua vida e em sua militância. 

Os relatos seguem uma cronologia. De início contatei Alex que em seguida me 

apresentou a demais ativistas. No entanto apenas Alex assinou o TLCE, sendo que 

as duas outras ativistas, Sacha e Alisson, em todas às vezes que lhes era solicitado 

à assinatura, esquivavam-se. Por isso, a pesquisa que apresento não foi cadastrada 

na Plataforma Brasil.  
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Indico que opção pela militância se deve à minha resistência em encontrar 

pessoas intersexuais em hospitais. Acredito que o ambiente hospitalar pode 

contaminar o discurso de autonomia de pessoas intersexuais. Acredito que essa 

atitude tenha sido um preconceito pessoal. Seguem os relatos. 

 

6.1. Alex: “O nascimento de uma criança intersexo é um tapa na cara da 

sociedade” 

Encontrei Alex em um final de tarde, em um shopping, na capital paulista. 

Antes desse primeiro encontro, estabelecemos contato através do Facebook, no qual 

fez várias perguntas, entre elas quis saber de meu cadastro na Plataforma 

Lattes/CNPQ. Somente depois de obter as informações pedidas, agendamos nosso 

encontro.    

Alex escolheu como local uma lanchonete-café, bem em frente à uma livraria.  

Apresentei meu projeto e minhas ideias. A primeira vez que ouvi falar de Alex foi 

quando li seu desabafo crítico em uma revista de circulação nacional, onde revela seu 

drama, de aos 33 anos, descobrir um segredo de família: sua intersexualidade. O que 

nos permite considerar que Alex era um segredo para si mesmo. 

Na ocasião de nosso primeiro encontro, uma outra revista de circulação 

nacional divulgava a questão intersexo e nela Alex conduzia a argumentação do 

ativismo. Chamava-me atenção o conhecimento de Alex sobre a ciência dos gêneros. 

Alex possuía mestrado em sociologia, mostrava-se bem articulado e destacava-se 

pelo seu ativismo da causa intersexo. Pude perceber que tudo era muito recente para 

ele, carregando consigo a recente saída de casa, afastando-se de sua família.  

Alex disse-me, de início, que duas questões deveriam ser consideradas na 

abordagem da intersexualidade. Primeiro a necessidade em perceber como a moral 

da medicina é devedora da moral patriarcal das religiões monoteístas. Afirma, 

contundentemente, que a medicina serve ao patriarcado e que uma de suas principais 

características é reproduzir o binarismo sexual marcado pelo patriarcado por um lado 

e a maternidade das mulheres por outro.  

Sobre a cirurgia corretiva em crianças intersexuais, Alex indica que a decisão 

da criança não tem nem um peso. A criança é um cidadão sem direito à cidadania, 

pois não é respeitada nem pelos pais e nem pela medicina, que lhe impõem uma 

identidade sexual arbitrária. Diz ainda que gênero não é algo que se aprende 
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socializando-se, “não tem como”. Discorda da tese de Butler sobre a performatividade, 

afirmando que essa tese reforçaria a ideia de John Money que o sexo é cultural, o que 

se comprovou em risco de vida aos gêmeos estudados pelo caso ‘Joan/John’. O caso 

Joan/John tornara-se um emblema na ciência dos gêneros, sendo divulgado 

mundialmente em uma revista da área de ciência, onde uma série de procedimentos 

cirúrgicos, hormonais e comportamentais - incluindo jogos sexuais com o irmão Brian 

– foram aplicados aos gêmeos Brenda e David. Brenda nascera com o sexo 

masculino, mas em uma cirurgia de circuncisão, seu pênis foi queimado. 

Posteriormente seus pais levaram-no ao consultório de Money, que realizou inúmeros 

procedimentos baseados na convicção que o gênero era aprendido socialmente. No 

entanto Brenda jamais reconheceu-se como feminina, vindo a conhecer, na 

adolescência sua história e realizado todo um processo cirúrgico e hormonal de 

reversão da experiência de Money, mudando de nome para David Reimer. Após uma 

vida atribulada, David suicidou-se em 2004. Dois anos antes, seu irmão gêmeo, Brian 

Reimer, havia morrido devido a uma overdose de drogas. 

Alex afirma que o gênero nem deveria existir, pois restringe a formação do ser 

humano. Considera que o problema chave é entender as crianças, pois a ambiguidade 

sexual é coisa de adultos. “Isso não existe para crianças”. Então o gênero é introjetado 

compulsiva e violentamente por práticas sociais estereotipadas. Alex alerta à confusão 

entre estereótipos e gênero.  

Alex também faz uma revisão do feminismo a partir da segunda onda, que 

incluiu a militância lésbica ao movimento. Cita como o feminismo radical tem se 

associado às manifestações políticas partidárias de evidente cunho ‘fascista’, não 

reconhecendo a diversidade e considerando apenas o binarismo homem e mulher 

como realidade social e sexual. Relata casos de pessoas que militavam no movimento 

trans e que abandonaram o movimento, passando pelo processo de destransição e 

afirmando a superioridade da mulher ‘biologicamente normal’ sobre a mulher trans. 

Alex denuncia casos de alguns homens trans, saindo da situação de oprimido e 

passando a condição de opressores, inclusive tornando-se estupradores. Afirma que 

o feminismo radical não contempla a diversidade, mas reforça os privilégios das 

mulhers brancas e cis. 

Alex considera que a intersexualidade conjuga vários feminismos e que no 

Brasil, desde os anos 2000, um transfeminismo tem sido uma nova bandeira de luta 
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por igualdades sociais. Ao mesmo tempo detecta que há também uma luta por 

visibilidade social da transmasculinidade, cuja página na internet chama-se IBRAT - 

Instituto Brasileiro de Transmasculinidade - Um Instituto pela cidadania trans. 

(http://institutoibrat.blogspot.com.br/) 

Afirma que a questão de gênero no Brasil está atrelada ao binarismo sexual e 

que este, por sua vez, se constitui como uma força conservadora da sociedade 

brasileira que teme a diversidade. Ou seja, que tanto a questão tanto do binarismo 

quanto do patriarcado é a recusa de categorias que borrem o estabelecido como 

normal, a heterorossexualidade. 

Sobre o tema da intersexualidade, Alex faz duas interrogações: “O que é sexo 

para a biologia? ” e “O que significa gênero?”. Em seguida responde: “Quando uma 

criança intersexo nasce é um tapa na cara da sociedade”, pois é algo “fora da curva”, 

pois o “corpo traz a marca do gênero na genitália”. Diz ainda que nem um médico 

deveria obrigar a gestante a saber sobre o sexo do bebê, pois o “exame de ultrassom 

deveria saber sobre a saúde do bebê, se o bebê está bem”. Mas a ansiedade social 

em estabelecer um lugar para homens e mulheres prevalece sobre a saúde da 

criança, pois geralmente “a primeira pergunta que se faz é: - ‘Qual o sexo do bebê’ ?”. 

Alex considera que “A grande questão da sexualidade é o desquadramento 

do social pelo biológico. Porque o corpo precisa ter um enquadramento? Para o 

ativista, o gênero tem um peso relacionado estritamente ao sistema patriarcal.  

O patriarcado surge como questão da propriedade, da reprodução sexuada, 
pois o salto evolutivo se dá quando a heterossexualidade surge. A virilidade 
está atrelada ao genital. O homem é considerado mais forte ‘traz comida e 
em consequência disso vem a violência. Todavia, afirma que o corpo do 
intersexo foge do enquadramento, por isso a religião grega os sacrificavam. 
Essa busca da perfeição social estaria nos corpos perfeitos da arte 
renascentista. O padrão do estereotipo é introjetado também pela arte. 
 

Alex afirma que o “corpo intersexo foge do enquadramento biológico e a 

natureza não está a serviço do social, por isso a genética tenta aperfeiçoar a 

natureza”. 

Sobre a interface religião e intersexualidade, Alex cita três frases bíblicas. A 

primeira “macho e fêmea os criou, a sua imagem”. A segunda “darei poder para 

dominar todas as coisas da terra”. Sobre esta segunda frase, Alex alerta: O verbo 

dominar é denominar o que é certo e o é errado”. E a terceira frase “Agora eles são 

como nós, sabendo do bem e do mal”. Em todas elas a dualidade e o binarismo são 
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a tônica. Deus e humanidade, macho e fêmea, dominante e dominado, céu e terra, 

certo e errado, bem e mal. 

Alex admite que durante muito tempo foi cristão. Afirma que “Deus possui uma 

lógica muito simplista”. Considera a espiritualidade algo muito pessoal e não dada 

coletivamente. Vê a linguagem e a nominação como exemplificadas na Árvore do Bem 

e do Mal, considerando que é a dúvida é que provoca conhecimento.  

Em uma história verdadeira a árvore do bem e do mal nem existe. A árvore 
do bem e do mal é a própria dúvida, algo plausível. É um símbolo da 
simplicidade da dúvida, nasce no coração humano e fecha toda e qualquer 
religião. Quando se tem verdades a dúvida transforma-se em um problema 
para as religiões. Por isso as clássicas frases ‘Deus sabe’ ou ‘Mistério de 
Deus’. 
 

Alex considera a árvore do bem e do mal uma metáfora da intersexualidade. 

 Tudo que for distante nasce da dúvida. O poder do pecado foi tão grande 
que criou nosso maior problema, nosso maior medo. Medo do outro 
(desconhecido), medo da sociedade, medo de ser imperfeito. Por isso as 
religiões estabelecem padrões e dogmas. Mateus diz ‘Sedes perfeito como 
perfeito é o vosso deus’.171 Mas se sou imperfeito como serei perfeito? 

 
Indica ainda que Paulo de Tarso em Carta aos Coríntios diverge de Mateus. 

O apóstolo dos gentios afirma que somente “quando chegar ao céu serás perfeito”. A 

religião está sempre a lidar com um ideal de perfeição a corrigir a humanidade. 

“Beleza, perfeição, funcionalidade”. “O que é e não é divino? O que é humano? A 

imperfeição é proveniente do diabólico. A palavra diabo tem origem etimológica na 

Grécia e significa aquele que provoca a dúvida, a intriga, a divisão. 

Alex continua: 

As pessoas intersexo não são contempladas pelas religiões. As religiões 
deveriam aceitar os intersexuais como criação de Deus. Mas elas o 
consideram fruto do pecado. No Brasil as pessoas intersexo ainda não são 
contempladas nem na sigla LGBT. Há um ‘problema aqui. 
 

Lembra também que há uma questão psicológica, pois, “o indivíduo se vê com 

uma orientação sexual introjetada, interiorizada. A categoria biologia foge do padrão 

de questões psicológicas”. 

Alex problematiza a tal ponto a questão da intersexualidade, chegando a 

considerar que a mesma represente um problema ao movimento LGBT. 

Há um motivo político para a questão da invisibilidade intersexo. Tem a ver 
com o olhar da comunidade LGBT para os intersexuais, pois estes quando 
nascem quebram com o padrão binário de gênero. A intersexualidade chama 
a sociedade a sentar e reconsiderar tudo. É Interbiologia. No indivíduo 

                                                           
171 Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celestial. Mateus, 5:48. 
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intersexo o olhar sempre será biológico. O primeiro será o olhar do médico 
que irá identificar. O padrão da medicina, portanto é moral. 
 

Alex considera: 

 O LGBT é uma criação das cabeças das pessoas. A identidade de gênero 
também é uma criação. Por isso a ideologia de gênero é indesejável pelas 
religiões, pois há um pacto bíblico que afirma a existência apenas do macho 
e fêmea. Na frase “crescei e multiplicai” há uma heterossexualidade 
compulsória, por isso os LGBTs são considerados pelas religiões como 
produção do pecado, quebra do padrão binário. Por isso o bebê intersexo 
precisa ser corrigido, e o “gênero ensinado” como afirmava Money. 
 

A identidade de gênero para Alex acontece em uma interação psicobiológica. 

“O cérebro e a genitália são moldados de formas diferentes. No ser humano há uma 

combinação entre constituição biológica, constituição hormonal e formação cerebral”.

 Talvez por isso, Alex defende que a formação humana é uma combinação 

psicobiológica. Afirma que a orientação sexual transcende a questão social e o 

enquadramento ao padrão cromossômico.  

“A moral médica é herdeira da moral religiosa. Por isso a bioética precisa 

salvaguardar a identidade de gênero das pessoas intersexo. A resposta para a 

questão da intersexualidade não está na biologia. Parte dela está no social”. 

Sobre a bancada cristã no Congresso Nacional e sua atuação em interceptar 

os projetos que contemplem a luta das mulheres e os coletivos LGBTQIA+, Alex 

afirma: 

O lobby religioso é uma criação social. A religião como categoria social não 
espera a orientação sexual do indivíduo se formar.  A questão intersexual é 
fruto do erro. A criança intersexo é totalmente considerada fruto de uma 
imperfeição biológica. Má formação é um termo médico para dizer que você 
não está enquadrado pela perfeição genética e biológica. O corpo intersexo 
subverte o padrão. 
 

Após suas observações sobre o ativismo intersexo diante do papel da 

medicina, da religião e da política oficiais, olho em seus olhos e começo a perguntar 

sobre sua história, especialmente sua relação com a família.  

Alex conta que nasceu com síndrome de sensibilidade a estrogênio, com uma 

sensibilidade genética que causava alergia à testosterona. A presença do 

cromossomo XY iria prepará-lo para ser masculino, mas não houve formação genital 

que enquadrasse no binômio masculino, “fugindo ao padrão”. Nos procedimentos 

médicos, realizados entre o segundo e o sexto mês, houve falta de reação do 

hormônio da testosterona, apesar de ter nascido com micro pênis, sacro escrotal e 

testículos internos. Um exame gonodal de testosterona foi feito na região genital, além 
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de exames de sangue. A pomada foi a comprovação do exame de sangue e concluiu-

se pela atribuição ao sexo feminino, com gonadectomia. “Tiraram tudo e fizeram a 

vulva”. Naquele momento, médicos e familiares decidiram que uma próxima cirurgia 

neovaginal seria realizada quando Alex completasse 12 anos de idade, adequando 

sua vulva à penetração.  

“Durante minha vida fui convivendo com a possibilidade de nunca ter filhos, 

pois não tinha aparelho reprodutor. Sentia-me estranho desde a infância”.  

Por problema de agenda entre outros, só realizou a cirurgia de neovagina aos 

20 anos.  

Não me enquadrava nos hábitos femininos. Ia introjetando-os. Retiraram pele 
da perna para fazer a vagina, porque você tem que ter uma vida sexual. Na 
minha cabeça o que é uma vida sexual sendo cristão? Crescei e multiplicai! 
Sexo com ideia de reprodução. Mas, geralmente, pessoas intersexo não 
podem ter filhos. Mas diziam, podem adotar. 
  

Esse é um drama religioso, porque obriga pessoas intersexuais a se 

enquadrar no sistema da heterossexualidade compulsório, no binarismo social, 

mesmo que a funcionalidade esperada em seu corpo não exista. Alex viveu esse 

drama intensamente, pois seu pai e sua mãe são pastores da Assembleia de Deus. 

“Minha mãe falava que eu me vestia como uma mulher macho, pois eu 

gostava de trajes esportivos. Todavia o considerado normal para ir à casa do senhor 

é a roupa social, a decência do vestuário. 

Alex considera que uma das grandes armas do patriarcado é a religião, “se 

não for talvez a maior! ”.  

Afirma que há um casamento entre sistema social, religioso e econômico.  

Pois o primeiro estabelece a questão da propriedade privada, uma hierarquia 
baseada no binarismo. O religioso reforça toda a ideia do patriarcado social, 
com uma legitimidade sobrenatural. O homem está sobre a cabeça, é a 
cabeça. A terceira, a econômica, vem a afirmação do sistema em termos de 
reprodução material. O homem tem que prover enquanto a mulher tem como 
dever respeitá-lo. 
 

 O casamento entronaria esse sistema como uma instituição. 

“Muito bem arranjada que impossibilita a existência do intersexo como normal. 

Quando nasce uma criança, ou é homem ou mulher, ou opressor ou oprimido”. 

Alex estabelece uma forte relação entre medicina e religião, afirmando a 

existência de algo como um pacto entre ambas. 

A medicina compra essa briga da religião, pois cumpre essas ideias dentro 
de sua noção de moralidade como eticamente normal. A religião está 
presente na vida do intersexo, para excluí-lo ou para moldá-lo, buscando sua 
adequação ao binarismo. A ambiguidade só está na cabeça do adulto e o 
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preconceito também. Por que a intersexualidade está escondida? Porque é 
adequada. A medicina é voltada ao sigilo, impossibilitando a sociedade de 
discutir a intersexualidade. 
 

Alex considera que a confissão religiosa é do indivíduo para a entidade que o 

representa, alguém que pode dar o perdão. No entanto, afirma que essa prática de 

mediação entre o crente e Deus, não está registrada pelo ensinamento de Jesus. 

Nesse sentido cita uma frase do evangelho de Mateus, “quando você quiser falar com 

deus, tranque a porta do seu quarto, ore ao seu pai que, em secreto, te ouve”.  

No entanto, para Alex, “a igreja católica” instituiu-se como “mediação” entre 

Deus e a humanidade. “Não há mediação entre Deus e o homem, Cristo já fez o papel 

dele”. 

Alex diz ainda que a pessoa intersexo “não sai do armário por que não tem 

armário para sair. O intersexo é uma fresta biológica, oprimida pelo social”.  

Cita como exemplo o caso da transexualidade interbiológica, “por que há 

homens que se olham no espelho e se vêm como mulher, homens naquela conversão, 

mesmo que a composição biológica dele seja o contrário”. 

Para Alex, a questão do LGBTQIA+ em geral é a identidade de gênero, uma 

questão social, “é uma minoria oprimida socialmente”. O intersexual, portanto, 

isncreve-se nesse panorama da diversidade sexual e, consequentemente, da 

exclusão social. É uma sexualidade periférica, social e biológica totalmente regulada 

por um padrão moral que atribui à medicina a função de resolver a ambiguidade do 

corpo. Alex percebe que o casamento que se produz é apenas para visibilizar o 

sistema binário. Cita o caso de Herculine Barbin como um exemplo de como o 

hermafrodita eram exibidos em feiras de curiosidades, como uma figura exótica, “não 

padrão”. 

Considera que o sofrimento do intersexo somente será humanizado quando o 

drama de David Reimer se tornar amplamente divulgado, saindo da esfera médica e 

discutido nas escolas e na grande mídia. Alex afirma:  

Preciso se aceito como sou. As crianças intersexo precisam ter a dignidade 
de escolher seu gênero. A responsabilidade legal sobre as crianças intersexo 
reside sobre os pais. No entanto os pais não estarão para sempre com elas. 
Quem terá que lidar com a identidade de gênero é a pessoa intersexo. 
  

Relata que devido a sua intersexualidade, sentia-se uma mulher incompleta, 

mas ao mesmo tempo uma pessoa estranha.  

Eu não sabia o que eu era. Minha mãe falava ‘você é menina, precisa aceitar 
o que você é’. Nasci em um ambiente religioso que considera que sexo é 
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reprodução. Minha mãe falava que ‘sexo doía que vai ser difícil’.  Sobre a 
cirurgia, os médicos falavam que era necessária, para que eu tivesse vida 
sexual. ‘A cirurgia te tornará completa. Você se tornará mulher’. Eu pensei 
que me tornaria feminina, que a cirurgia tinha um poder magico. A mãe dizia 
‘você achou que a cirurgia que você fez te tornaria mulher? Você tem que 
aceitar o que você é’. A mãe disse que era ‘maluquice minha’. Perguntou se 
achava ‘que na lesbianidade iria me encontrar? Iria me sentir muito pior’. 
 

 Alex conta que chegou a ser ameaçado pelo irmão no final do ano de 2016, 

devido suas postagens em revistas, redes sociais e sites. “Se continuar postando 

coisas LGBT. Não era aquilo que nossos pais nos ensinaram. E que viria aqui me 

bater”.  

No decorrer da entrevista, afirma que hoje vive em uma distância completa. 

Que na infância foi acusado de pecado por dois meninos e por uma menina. Que 

estava fora do padrão bíblico.  

Alex nasceu no Estado de São Paulo, mas atualmente reside na cidade do 

Rio de Janeiro onde cursa doutorado em bioética. 

 

6.2. Sacha: “A religião me preencheu sim” 

A entrevista com Sacha aconteceu via Skype. De início, contactei a ativista 

através de Alex, o ativista do relato anterior. Nosso primeiro contato foi pelo whatzapp, 

mas manter uma conversa nessa rede foi complicado, pois o sistema apresentava 

falhas, caindo regularmente.  

No dia 13 de maio, depois de certa dificuldade com a tecnologia do Skype, 

por volta das 20 horas iniciamos nossa conversa. Sacha trabalha o dia todo e somente 

no início da noite era possível contatá-la. É necessário frisar que sempre senti um 

certo receio por parte de ativistas em manter uma conversa presencial, algo que 

sempre respeitei por entender a série de abusos que esse grupo de pessoas havia 

enfrentado.  

Sacha contou-me que nasceu no Estado do Espírito Santo, em uma área rural. 

Seu parto foi realizado por parteira, pois seus pais não moravam em área urbana e a 

sede do município não possuía maternidade e nem hospital. Afirma que, na época, 

havia um posto de saúde, mas não havia presença médica.  

Revela-me que sua situação sexual sempre foi “muito confusa”, pois desde 

cedo percebera-se como diferente, “com dois sexos”. Fora criado como menino, 

“como masculino”. Aos 13 anos sua barba começava a se manifestar. No entanto, 

“queria ser menina, usar roupa feminina, usar maquiagem”. Nessa época foi expulsa 
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de casa, ameaçada de morte pelo pai, um aldeão rude e alcoólatra que muito menos 

sabia o que estava acontecendo. “Eu era chamada de viadinho. Meu pai tentou me 

matar”, lembra.  “Era noite, não tinha para onde ir. Andei por um tempo na escuridão, 

escondida. Chegando na vila o único lugar que pensei em ir foi à igreja católica, onde 

o pároco me acolheu”. 

Mas ficar no teto da casa paroquial era impensável e impossível manter um 

diálogo com seu pai.“Houve pressão para o padre me pôr para fora da casa. Acabei 

expulsa da cidade”. O religioso conhecia um abrigo que receberia Sacha, mas o 

mesmo ficava em Santa Catarina, para onde a jovem partiu. E assim que a religião 

aparece na vida da ativista. “Foi a religião que ajudou a me criar”.  

Mas encontrar uma moradia estável, um lar, não foi fácil.  Chegou a ser 

adotada, mas sofria abusos nos lares adotivos. “Essa fase foi muito difícil, não gosto 

de lembrar”. Novamente viu-se nas ruas, abandonada à própria sorte. Mudou-se para 

Ribeirão Preto, para um abrigo que acolhia travestis. Lá iniciou sua transição de rapaz 

para moça, tomando hormônios. “Aos 16 anos coloquei silicone industrial” e aos 19 

anos a transição estava completa. Nesse período ficou “um pouco afastada da 

religião”. No entanto, novos problemas começaram. “Eu fiquei bonita, feminina e isso 

causou a inveja das travestis”. Todavia o implante de silicone industrial trouxe-lhe uma 

série de desconfortos físicos e problemas de saúde. Aos 31 anos de idade conseguiu 

retirar.  

Mas o período em que morou em Ribeirão Preto foi marcado por muita 

observação. “As travestis todas se prostituiam. Eu não queria aquilo para mim. Não 

achava certo”. A religião católica era sempre um refúgio onde Sacha buscava 

respostas para seus conflitos. “Meus amigos são todos padres. Tenho bastante 

amizades na católica. Tem gente que não me aceita”. A indignação de Sacha com um 

segmento mais conservador católico, explica-se pela sua condição de mãe. Sacha é 

mãe biológica de uma menina de cinco anos de idade. “Sou mãe. Foi Deus quem me 

fez assim”.  

Afirma que algumas pessoas católicas, ao saber de sua condição intersexo, 

afastam-se dela. Mas isso não a desanima. “Sim, estou quebrando barreiras. Me 

relacionei. Me casei na igreja católica. Meu marido era motorista e faleceu em um 

acidente de trânsito. Fiquei viúva. Mas sempre fui missioneira. Na igreja tem muito 

preconceito pelo fato de eu ser trans”. 
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 E continua: “Ninguém vira gay ou trans. Já nasce”. Nessa afirmação percebe-

se como a adjetivação da homossexualidade marca as pessoas intersexuais, sendo 

algo que as mesmas vão incorporando em sua história de vida, como se o mundo 

estivesse perpetuamente dividido em uma dualidade replicante: deus x humanidade, 

homem x mulher e heterossexuais x homossexuais.  

A confusão de sua infância ainda ecoa em sua idade adulta. “Às vezes fico 

meio perdida”. Sacha é militante do movimento LGBTQI e esse ativismo é necessário 

para que sempre lembre que “meu próprio nascimento foi uma quebra de barreiras”. 

E novamente alude ao catolicismo: “Foi a religião católica que me apoiou, foi minha 

família quando eu não tinha mais nada”. 

Somente voltou a procurar sua mãe, “quando meu pai faleceu. Disse para ela: 

Seu filho teve uma filha. Ela pediu desculpas, pediu perdão”. Sacha conta que uma 

vez ao ano visita sua mãe no Estado do Espírito Santo. “Saí de casa com 13, agora 

tenho 38 anos”. Acredita ser necessário que sua filha tenha esse vínculo, que saiba 

que tem uma avó. Mas seu contato é apenas com sua mãe. “Evito e desconheço o 

resto da família”. 

No período da entrevista, Sacha estava trabalhando como produtora de 

eventos. Enfatiza:  “Gosto de arte, de música sertaneja”. Essa atividade permite-lhe 

viajar muito. “Me tornei um passarinho que pode voar bem longe, um menino que virou 

menina. Escondi essa história durante muito tempo embaixo do tapete. Tinha medo 

de falar por causa de medo da família do meu marido”. Nessa fala percebe-se como 

a ideia de família está presa a certos padrões que asfixiam a pessoa intersexual. No 

depoimento de Sacha a relação entre família e medo parece constante. Talvez por 

isso a extrema necessidade em evitar demais membros de sua família de origem, 

buscando proteger sua filha.  

É na música e na religião que encontra o sentido para sua vida. No período 

da entrevista estava trabalhando na Rede Vida, como assessora de imprensa.  

Também é católica atuante, participando das celebrações dominicais, onde 

desenvolve atividades pastorais. Nas conversas fica evidente quanto conhece a 

história do catolicismo, de seus ritos e de seus santos e santas. Mas sua maior 

devoção é a Nossa Senhora de Aparecida. É na sua relação com a padroeira do Brasil 

que a fé de Sacha transborda. “Não foi fácil ser mãe. Eu engravidava e perdia... 

sangrava. Quando engravidei, prometi minha filha a Nossa senhora de Aparecida. E 
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ela saiu moreninha como a Nossa Senhora de Aparecida”. Essa indicação à cor da 

filha reveste-se de mistério para Sacha, uma mulher branca, de cabelos ruivos e olhos 

verdes.  

E continua: “Para mim, Nossa Senhora está sempre em primeiro lugar. Em 

tudo, eu peço pela intercessão de Nossa Senhora”. Além da Padroeira do Brasil, 

Sacha também é devota de Santa Rita de Cássia e de Santo Expedito, sendo 

participante ativa em novenas destas duas santidades. E volta a afirmar o seguinte: 

“A religião deu sentido à minha vida. A maioria das pessoas intersexuais ou trans se 

envolvem com prostituição. Eu não quis isso para mim. Nunca abandonei minha fé. 

Sou uma pessoa de muito trabalho. Sempre fui muito religiosa”. Sacha encontrou um 

nicho na tendência católica, assessorando artistas populares, do hip hop ao sertanejo, 

em festivais voltados ao público católico. 

Na entrevista com Sacha, percebo que sua fala sempre volta a enfatizar sua 

natureza intersexo, mesmo evocando a transição. “Eu era um homem. Hoje sou uma 

mulher. Tive uma filha”. Sacha me relata que antes de seu nascimento, sua mãe teve 

gêmeos, mas que morreram após alguns dias de vida. Depois sua mãe teve outro filho 

que também faleceu em alguns meses. Em seguida, na terceira gestação, nasceu. 

Relembra:  

Eu era um menino. Nasci em uma cidade muito pequena, no fim do mundo, 
na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. Vivi minha infância em um sítio. 
Aos 13 anos eu queria me matar. Meu pai me espancava. Ele quase me 
matou. O caso foi parar na delegacia. Lá os policiais riram. Sofri muito 
bullying. Me chamavam de viadinho. A única pessoa que me apoiou foi o 
padre. 

  
A história de Sacha é de superação diante de tantas adversidades. Apesar 

das dificuldades, sente-se privilegiada, pois sabe das dificuldades que muitas pessoas 

intersexo e transexuais passam, “tendo que se prostituir nas ruas, sendo espancadas”. 

Sua militância é fruto da sua vivência, de alguém que sentiu na pele o sofrimento da 

condição intersexo, perambulando de lares adotivos a abrigos para indigentes, sendo 

assediada moralmente, sexualmente e em sua dignidade humana. Desabafa: “Eu 

sinto o sofrimento das pessoas intersexo. Elas são expulsas de casa. As pessoas não 

as acolhem. Elas têm que se prostituir. Não têm empregos. Não tem o que comer. 

Sem apoio da família”. 

E continua: “Pareço uma mulher cis. Depois que eu nasci, quando minha mãe 

percebeu que eu diferente, me levou na Santa Casa. O médico perguntou à minha 
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mãe que ela poderia escolher o meu sexo, mas que eu era mais masculino. Hoje sou 

mãe solteira, sofro pressão dentro da igreja. Cheguei a trabalhar na Canção Nova, 

mas o pessoal me expulsou de lá. O motivo era que eu era mãe solteira”. 

Além do sofrimento que a condição intersexo e transexual lhe causou, Sacha 

revela que a condição em ser mulher, em ser mãe solteira, também não tem sido fácil 

para sua aceitação por setores da igreja católica. Mais uma vez experimentou a 

rejeição, mas “com a benção de Deus fui acolhida na Rede Vida”. Afirma que entre a 

Canção Nova e a Rede Vida  

Há muita diferença. A Canção Nova tem muitos carismáticos, tem muita 
neurose. Em São Paulo passei por muitas dificuldades. Ninguém queria me 
registrar em empregos. Minha aparência feminina não batia com meu nome 
na carteira de identidade. As coisas só melhoraram quando eu ratifiquei meu 
nome. O pior problema da minha vida foi regularizar o nome. Quando 
mostrava o documento, perguntavam: Você é travesti? Eu respondia com 
outra pergunta: Já ouviu falar de hermafrodita? Sofri muito preconceito, muito 
mesmo. Tipo sentar no banco da igreja e as pessoas se levantavam, saiam 
de perto. Mas também foi na igreja que fiz minhas maiores amizades. 
Algumas pessoas diziam: Que absurdo o que os pais dela fizeram com ela! 
 

Desde nosso primeiro contato via Skype, venho acompanhando Sacha nas 

redes sociais. Sua incansável luta por aceitação social a levou a trilhar o caminho da 

fé. Ela admite que a beleza e sua aparência caucasiana ajudaram nesse processo. 

Sua determinação a leva a afirmar que é um “hermafrodita verdadeiro”, mas também 

“uma mulher de verdade”. A prova desta sua condição foram suas gestações e o 

nascimento de sua filha. Mas a mudança nos documentos não tornou Sacha 

indiferente ao sofrimento da situação que marca a vida de milhares de pessoas 

intersexo e transexuais. Por isso é ativista, lutando pelos direitos humanos destas 

pessoas. Sua trajetória de vida demonstra que a vida humana nem sempre se 

conforma ao binarismo homem/mulher. E é essa mesma determinação na militância 

intersexo que move a fé de Sacha, de produtora de eventos a militância intersexo e 

desse ativismo à participação assídua no catolicismo.  

 

6.3. Alisson: “A gente tem que ser forte”. 

Alisson é uma das maiores ativistas da causa intersexo nas redes sociais. 

Possui página voltada à militância no youtube e no facebook. No YouTube mais de 

mil pessoas a seguem. Possui participação ativa em eventos acadêmicos voltados ao 

tema da intersexualidade e transexualidade. Desde fevereiro tentava entrevistá-la, 

mas uma dificuldade sempre se apresentava. Então em uma de nossas rápidas 
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conversas pelo WhatsApp, argumentei que sentia falta do tema religioso entre suas 

postagens, ao que respondeu que estava trabalhando na elaboração de um vídeo 

onde falava exatamente sobre essa questão. Após algumas semanas, publicou no 

youtube um depoimento narrando como a religião impôs-se em sua vida.  

Logo de início Alisson adverte sobre o senso comum que acredita que todas 

as pessoas LGBTQIA+ são atéias. Sobre essa questão, afirma que isso não é uma 

regra, que há pessoas ateias e não ateias em qualquer grupo social. Sublinha que seu 

depoimento pretende narrar sua experiência pessoal com a fé, ao invés de abordar 

seus conflitos com a religião e enfatiza que nunca teve uma experiencia negativa com 

sua espiritualidade.  

Relembra que desde muito pequena se percebeu como uma pessoa trans. Só 

mais tarde descobriu sobre sua condição intersexo.  

Vim assim por algum motivo, alguma razão, alguma circunstância. Eu vim 
assim. É questão de entender isso e lidar com isso. Isso foi bem claro para 
mim. Sempre, desde pequena, senti que eu tinha um apoio, um amiguinho 
imaginário, quando criança. Eu tinha essa sensação de estar protegida por 
algo que fosse além, além do que é carnal. Desde os 3 e os 4 anos, até hoje, 
na minha luta, da minha família, dos meus amigos, nos momentos difíceis dá 
uma coragem no coração. 
 

Alisson reflete que sempre sentiu essa presença desde cedo, sendo que 

nesses momentos difíceis poderia sentir a necessidade de desistir da luta, mas uma 

voz interior sempre lhe dizia: 

Você tem que ser forte, tem que ter fé, tem que lutar, você tem que estudar. 
Que as coisas vão acontecer bem para você. Que você vai vencer tudo, com 
respeito ás outras pessoas, com respeito à singularidade de cada ser. Que 
você vai conseguir. Sempre tive isso desde criança, desde muito pequena. 
Percebi isso que chamo de luz, no meu caminho. Luz é o nome que eu dou. 
 

Reafirma que, talvez por essa sensação de estar protegida, os conflitos 

religiosos posteriores não lhe causaram grandes problemas. No entanto faz uma 

ressalva e nela deixa entrever uma crítica aos sistemas religiosos que agem em 

função mais de um grupo religioso do que com aquilo que considera a essência da 

mensagem de Jesus. Nessa ressalva, Alisson também deixa transparecer sua crítica 

ao monoteísmo abraâmico, denunciado, subliminarmente, o quanto o monoteísmo 

também propaga a violência e o ódio, sendo fonte de atrasos sociais. 

Não tive problemas com minha espiritualidade. Acredito em Deus. Tenho 
minha fé. Não do modo que muitos cristãos acreditam, ou judeus, como a 
religião abraâmica diz, apesar de ter Cristo como um dos principais 
mensageiros divinos e representante de Deus, mas eu tenho uma visão 
diferenciada dele. Eu tenho uma proximidade com Ele e com demais seres 
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celestes que acredito que vieram para trazer a paz e ensinar o amor. Ensinar 
a gente a evoluir. 
 

Nesse momento, Alisson expressa o principal teor de sua visão do sistema 

religioso, marcado, por um lado, pelo desenvolvimento de uma espiritualidade 

saudável baseada no amor, na paz e na evolução humana e, por outro, por uma 

religiosidade perversa.   

Então, como todo ser humano, tem um lado positivo e negativo, é propenso 
à corrupção, usaram até os próprios ensinamentos desses seres celestes, 
como Jesus Cristo, Buda, Krishna, para o mal também. O ser humano sempre 
dá um jeitinho de deturpar, usando em seu proveito próprio. Pega uma lei, um 
ensinamento e deturpa. 
 

E novamente, Alisson enfatiza que da espiritualidade desenvolveu o aspecto 

de proteção espiritual. E, desde seu nome, passando pela dupla religiosidade de seus 

país e mesmo nas dificuldades enfrentadas na família, sempre sentiu um elemento de 

fé e de força para superar as adversidades.  

Sempre me senti muito bem amparada pela espiritualidade. Tudo meio que 
aconteceu na minha vida, que só podia seu Deus, algo espiritual, do bem, 
para me ajudar. Primeiro com o meu nome, o nome que meus pais 
escolheram para mim, um nome ambíguo (...) Meus pais tiveram dificuldades 
com algumas coisas dentro da fé deles. Minha mãe é católica e meu pai é 
evangélico, cada um com sua espiritualidade. Por ter pais de diferentes 
religiões, conheci e tive contato com o catolicismo e com o protestantismo, o 
que me ajudou a formar uma visão mais ampla do cristianismo, levando 
depois a me entender como um ser espiritualista. Sempre respeitaram essa 
questão toda. É claro, dentro da simplicidade deles, dentro do que eles 
podiam dar de suporte ou não. 
 

Depois de citar aspectos da religiosidade e espiritualidade de sua família, 

Alisson fala das pessoas que surgiram na sua vida e da violência sofrida. No entanto 

percebe que sua transexualidade revestira-se de um elemento de graça, pois a 

intersexualidade redimensionava aquela. Não era um capricho pessoal. Estava 

originalmente marcado em seu corpo. O discurso de Alisson é marcado, portanto, 

pelas adversidades que enfrentou em sua transexualidade, mas ao mesmo tempo por 

uma benção em ser intersexual, o que, de certo modo, amenizou seu processo de 

transição 

Conforme o tempo foi passando, pessoas boas iam surgindo, mesmo com 
aquelas desavenças, então, eu acho que tinha essa questão, mesmo com 
pessoas perseguindo com apedrejamento, literalmente falando, com as 
cusparadas, sempre surgiam pessoas como anjos, que me ajudavam, que 
me davam amparo, que me protegia, ou que me estendia a mão, então eu 
acho que tinha essa questão...nesse quesito eu não tenho muito que falar, 
porque nessa questão nós vivemos em um país completamente transfóbico. 
A 15 anos atrás as leis eram completamente diferentes, o modo de lidar com 
a transexualidade. E ser intersexual me ajudou muito nesse quesito. Eu não 
precisei fazer como as trans que precisariam fazer um bloqueio hormonal. Eu 
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não precisei, porque não eu tive esse problema com os hormônios. O meu 
corpo, ele tinha as quantidades hormonais iguais, exatamente iguais. Isso 
favoreceu a minha própria feminilidade, antes mesmo da reposição hormonal. 
Então essas coisas aconteceram assim, tipo: Nossa! Não tem uma 
explicação, foi uma coisa além. Então eu acredito muito. Às vezes não 
parece, porque eu gosto de ser muito laica né, nas minhas colocações, tanto 
em política, quanto em relação à militância, quanto com relação à ciência, 
aos estudos. Eu procuro não misturar. Mas isso não significa que eu não 
tenho uma fé. Eu tenho uma fé! 
 

Após essa reflexão do sentido da espiritualidade e da fé em sua vida, Alisson 

passa a questionar a religião em seus aspectos históricos e sociais, detectando como 

no Brasil há a presença de grupos religiosos, em destaque a pessoas evangélicas, 

que disseminam o ódio, a intolerância religiosa e a consequente violência de gênero.  

Em relação à religiosidade, é uma relação diferente. Nós estamos em um país 
de maioria cristã. E daí, de um tempo para cá o cristianismo protestante 
cresceu bastante e eu meio que senti isso na pele. Infelizmente têm muitos 
cristãos que agem como perfeitos fariseus. A maior parte das pessoas que 
me discriminavam, inclusive muitas das pessoas que me tacavam pedras, 
literalmente, as senhorinhas que cuspiam quando eu passava, eram 
evangélicas. Claro que tinham algumas católicas mesmo, mas a maioria era 
evangélica. Então eu fiquei com traumas sim, sabe. 
 

Alisson, no entanto, relembra, através de sua própria história de vida, que a 

religião no Brasil também possui um lado compassivo, com a presença de pessoas 

que lhe ajudaram, oferecendo-lhe acolhida e refletindo sobre como o ensinamento de 

Jesus ultrapassava as religiões si. Seu depoimento enfatiza a presença de membros 

da igreja católica nessa acolhida. 

Só que por outro lado teve algumas pessoas que me ajudaram dentro das 
religiões, especialmente da religião católica. Teve um padre que me acolheu 
muito numa fase de descoberta da intersexualidade, pois da transexualidade 
já era uma coisa muito evidente para mim, porque desde pequena eu já sabia 
que a minha mente era oposta ao sexo designado no nascimento. Depois da 
descoberta da intersexualidade, esse padre me ajudou muito, me acolheu. 
Enfrentou toda uma comunidade usando os preceitos bíblicos para me 
defender. Nunca vou esquecer do versículo que ele falou para mim, sobre os 
eunucos, que Jesus falou dos eunucos. Naquela época, os eunucos eram 
seres que hoje seriam nos veríamos como um terceiro gênero. Naquela 
época, historicamente, só existia o gênero masculino. A palavra mulher 
existia, mas a mulher era considerada um homem mal desenvolvido. Era um 
gênero só, até o século XVII. 
 

O versículo que Alisson refere-se é Mateus 19:11-12.  

Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este 
conceito, mas apenas àqueles a quem é dado. Porque há eunucos de 
nascença; há outros a quem os homens fizeram tais; e há outros que a si 
mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para 

admitir, admita. 
 

 Após citar o versículo de Mateus, Alisson continua a refletir sobre o sentido da 

palavra de Jesus na atualidade. 
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A categoria em que os eunucos eram colocados, como se a gente olhando 
hoje do século XXI, era um terceiro gênero. Entre esses eunucos eram 
colocadas as pessoas religiosas, as pessoas que hoje nós diríamos como 
trans, as pessoas que hoje identificamos como intersexuais e outras 
características de pessoas e situações sexuais que não se enquadram nesse 
padrão de gênero que a gente conhece atualmente. 
 

 Essa experiência de acolhimento por parte do padre católico foi muito marcante 

na história de vida de Alisson, influenciando sua aceitação enquanto transexual 

intersexual. Alisson continua: 

 “Nossa! Aquilo me tocou muito. Ele falava que Jesus não escolhia ninguém. 

Que eu não era pecadora por isso. Eu era pecadora por outras coisas, não pela minha 

orientação sexual. Ele me defendia na época”. 

A fala do padre parece ter marcado profundamente a história de Alisson, que 

passou a perceber que todas as pessoas tinham uma inclinação a falhas, ou a 

pecados, como sugere o próprio contexto do vídeo, narrando como a perseguição que 

lhe era infringida acabou estendendo-se ao padre.  

Pecadores todos nós somos. Inclusive ele sendo padre. E todo mundo que 
estava me julgando. E pecado por pecado não justificava. E ele me defendia 
na época. Eu fiquei muito triste quando fizeram um abaixo assinado para tirar 
ele, porque ele defendia os diferentes, não apenas da minha questão, mas 
também de outras pessoas LGBT, dentro da igreja, ou com outras questões. 
Sim, fizeram isso com ele alegando que ele protegia aberrações. O mais 
engraçado é ver gente repetindo estes discursos. Falam como se fossem 
perfeitos e imunes de tudo, totalmente contrários à essência do Cristo 
encontrada nos evangelhos. 
 

E continua narrando a situação colocada pela pressão de membros da 

comunidade católica sobre o padre e seu substituto. 

Mas não tiraram ele da igreja. Houve uma pressão popular na época. Para 
vocês verem a minha situação. Ele foi transferido da paróquia. Mas ele 
continua padre até hoje. Tenho amizade com ele até hoje. Ele é um ótimo 
padre. (...) Colocaram um outro padre lá e daí, chegaram com esse novo 
padre e falaram um monte de absurdos, um monte de coisa que nem quero 
saber. O novo padre tinha medo de mim e me proibiu de ir à igreja, na época. 
E eu parei de ir. 
 

Toda essa perseguição, de início vivenciada na igreja evangélica e 

posteriormente na igreja católica, fez Alisson afastar-se das religiões de seu pai e de 

sua mãe. Mas marcou profundamente sua história, levando-a a abandonar ambas 

religiões e mesmo o cristianismo enquanto instituição. Por fim revela quanto o trauma 

vivenciado nas religiões cristãs causam-lhe, ainda hoje, medo.  

Hoje em dia não me identifico mais com o catolicismo e nem com o 
cristianismo em si. Me identifico com Cristo, por causa das coisas que acabei 
passando, me identifico muito com a figura de Cristo e não com a história do 
cristianismo, sabe, enfim, com as religiões abraâmicas de modo geral, o 
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judaísmo, o islã eu tenho um pouco de medo. Mas eu prego acima de tudo o 
respeito entre todas as religiões, sendo monoteístas ou não. Mas eu tenho 
esse medo devido as coisas que eu vivenciei. 
 

Alisson lembra ainda de suas amizades religiosas para além daquela com o 

padre católico que lhe acolheu. E nessa lembrança sobre amizades religiosas, revela 

quanto a perseguição que sofrera vinha de senhoras evangélicas. Também revela 

como sua intersexualidade começava a ser reconhecida pelas lideranças religiosas 

locais como uma especificidade anatômica e mais que isso, como a congregação de 

fiéis ignorava o preceito básico de amor ao próximo divulgado por Jesus. Foram essas 

lideranças e amizades que propiciaram a Alisson uma compreensão da ambiguidade 

religiosa e da própria humanidade. A partir dessa constatação, os traumas que 

deveriam dar lugar ao ódio, revestiram-se no valor do perdão. 

Na igreja evangélica eu tinha amigos e tenho até hoje. Tinha amigo que era 
pastor. Ele fez a mesma coisa que esse padre fez. Ele ficou sabendo que 
umas senhoras faziam e ele tentava me defender, dentro do que ele podia. 
Ele falava, me dava conselhos. Falava da bíblia. Falava que era errado o que 
elas estavam fazendo. Ele sabia da minha situação diferenciada. Que não 
tinha porque ser considerada pecado. Mais mesmo que fosse um caso de 
homossexualidade, pois eles confundem homossexualidade com 
transexualidade, fazem uma salada mista. Mas ele dizia, que mesmo que 
fosse isso, eles não tinham o direito porque não era porque a pessoa é hetero 
que ela é menos pecadora que a pessoa homossexual. Pelo contrário, é igual. 
Ele falava se as pessoas seguissem o que pede lá nas leis, nos Dez 
Mandamentos e a premissa de Jesus, o Sermão da Montanhas, ninguém faria 
esse tipo de coisa. Só que as pessoas são corruptíveis. E isso me afastou 
muito. Não da espiritualidade, mas das religiões. Porque eu tinha essas 
pessoas que foram muito importantes na minha vida. Tenho amigos judeus, 
amigo mulçumano... e eles se mostraram...foram assim, algumas agulhas no 
palheiro, que mostraram o verdadeiro significado da religião, que 
representavam cada um. Que me fizeram assim, a não ter ódio. Não 
desenvolver o ódio. E ajudaram a entender o significado do perdão. 
 

E continua explicando como a violência sofrida nas religiões cristãs a fizeram-

na buscar uma outra espiritualidade, contrapondo-a a experiência religiosa violenta 

que vivenciara na infância e adolescência.  

Mas deu trauma. Fui perseguida mesmo, como se fosse no século I. 
perseguida com pedras mesmo, com cusparadas mesmo, tentativa de ‘n’ 
tipos de violências mesmo, baseadas e preceitos religiosos, preceitos entre 
aspas. Por isso que, né, eu acabei me afastando assim. E hoje, quando 
alguém me pergunta qual a minha religião, digo assim: sou budista (risos). 
Mas é assim, é porque mais vai de encontro a que eu acredito, atualmente. 
Na verdade, seria mais uma essência espiritualista, porque eu acredito muito 
nesses grandes seres de luz, que estiveram aqui na Terra, e no cristo, 
inclusive. Mas minha visão de acreditar Nele é diferente do que muitos 
cristãos pregam. Até mesmo do próprio Buda, diferente do que os budistas 
pregam. Mas acabo mesmo me identificando com o budismo, enfim. A minha 
vida espiritual é essa. Mas assim, a gente não pode culpar as pessoas. A 
gente tem que sempre levar conhecimento. Entender que tem questões 
históricas envolvendo isso. 
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E é considerando a ambiguidade como uma qualidade humana, Alisson 

começa a refletir sobre as religiões, considerando que as religiões são sistemas 

criados por seres humanos e que estão permeados por fatores históricos. Identifica 

no processo colonialista europeu e mulçumano, como as religiões legitimavam o 

extermínio de comunidades indígenas, sobretudo condenando práticas sexuais que 

escapavam do padrão heteronormativo do cristianismo e do islã. Daí em diante, o 

depoimento de Alisson redimensiona a questão pessoal de sua trans e 

intersexualidade a amplitude da coletividade histórica, identificando como a macro 

estrutura social interage na subjetividade e na sexualidade de cada indivíduo.  

Todas as religiões, elas têm uma carga de envolvimento humano. Logo elas 
vão ter pesos positivos e negativos. O cristianismo tem toda uma história 
negativa, as tem muitas coisas positivas. É só a gente procura e ler sobre. A 
mesma coisa no budismo, a mesma coisa no islã. Em todas as religiões. Só 
que uma coisa que é marcada nas questões da sexualidade, e que nas 
religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islã, elas restringiram muito a 
questão da sexualidade mesmo. Por exemplo, antes do cristianismo chegar 
nas Américas, nós tínhamos tribos indígenas com mais de três gêneros, de 
dois a três gêneros reconhecidos. As pessoas viviam bem, em harmonia. Isso 
sem falar na homossexualidade, heterossexualidade, eles viviam super bem. 
Nunca se extinguiram por causa disso. Foram se extinguindo por causa do 
homem branco; foram dizimados, uma boa parte. Com a chegada aqui do 
homem branco, trazendo o cristianismo, demonizaram as crenças deles. A 
mesma coisa aconteceu na África quando chegou o cristianismo e o islã lá. 
Tinham várias tribos africanas que reconheciam outros gêneros, outras 
formas de se viver, que foram aniquiladas. Na Indonésia, nas Ilhas da 
Oceania quando chegou o islã, trazendo seus preceitos, o terceiro gênero, 
como os homens do terceiro gênero eram reconhecidos, historicamente 
falando, também foram dizimados. 
 

Depois de historicizar a presença do terceiro sexo nas Américas e na África, 

em um período anterior à colonização europeia do século XV, Alisson extende sua 

reflexão à Índia e a persistência das hijras na cultura hindu, lembrando que a 

perseguição europeia não conseguiu exterminá-las, como aconteceu com os 

berdeches da América do Norte. No entanto a perseguição inglesa forçou-as a um 

deslocamento social e hierárquico de um antigo locus sagrado para clandestinidade e 

a prostituição.  

A Índia, que hoje a gente sabe, que é um país de maioria hindu, ainda, mas 
quando os ingleses chegaram lá levando a fé cristã, e como eles dominaram 
o país mesmo, dominaram a religião, colocaram como oficial mas, em 1897, 
criminalizaram e condenaram à morte os homossexuais, as hijras. As hijras 
eram o terceiro sexo, o grupo onde ficavam os eunucos, as pessoas que hoje 
a gente vê como trans, as travestis e intersexuais, foi algo ilegal. Isso não 
evitou que elas não existissem. Só que acabou jogando-as na marginalidade. 
Hoje muitas hijras estão na prostituição ou na mendicância por essa atitude 
feita a mais de 100 anos atrás. Hoje a Índia reconhece o terceiro gênero 
novamente, uma coisa que existia antes da chegada dos ingleses e tem 



 

362 
 

recuperado, aos poucos, a dignidade para essa população, mas tem sido bem 
devagar. Antes, por exemplo, devido a existência de diversos gêneros, pelo 
fato das pessoas não se enquandrarem nessa figura que era vista como um 
papel de uma mulher, era visto como algo divino, como um sexo dos anjos 
nascido em um ser humano. Então, muitas dessas pessoas eram chamadas 
para batizar, para iniciar na doutrina que havia na época, elas eram 
chamadas para celebrar casamentos, abençoar. E com a chegada das 
religiões abraâmicas nesse contexto, mudou radicalmente. 
 

Alisson, ao finalizar sua análise de espiritualidade e intersexualidade, 

colocando sua própria história de vida na reflexão, contextualizando o tema em termos 

históricos. Nesse devir da história, aponta que há aspectos positivos e negativos. 

Mantendo esse raciocínio, lembra como o paganismo era mais flexível, aceitando uma 

variedade de possibilidades sexuais. No entanto lembra também como a cultura 

primitiva e aldeã repudiavam e assassinavam as crianças que nasciam com alguma 

deficiência física. 

Só que também tem pontos positivos das religiões, como elas chegaram, né. 
Elas modificaram as estruturas, organizaram algumas coisas, 
desorganizaram outras. Tudo tem um lado positivo e negativo. Se você pegar 
as religiões pagãs, de modo geral, elas aceitavam muitas outras coisas em 
relação à sexualidade, mas também demonizavam situações e condições de 
deficiência, levando até o suicídio e o assassinato de crianças. Todas as 
religiões têm lado positivo e negativo. Então basta a gente olhar o que há de 
bom nas religiões, que você vai observar e pegar, para você, aquilo. O que 
Freud e outros autores falavam: se você é bom, a sua religião vai ser boa. 
Sim, tem uma questão de preceito religioso que foi colocado, que foi imposta, 
que foi feito lá no meio das religiões, por que estavam pensando em controlar 
as massas, sim, teve, claro que teve. Só que fizeram com os indígenas aqui 
nas Américas, com os africanos na África, no Oriente Médio o que fizeram e 
fazem até hoje. A gente tá vendo aí, né!. 
 

Alisson conclui: 

“Não é porque eu sou ativista trans, intersexo ou LGBTI + ou LGBT que você 

não vai ter uma espiritualidade. Isso é uma crença até errada. Até meio 

preconceituosa”. 

Após obter os dados de três ativistas do movimento intersexo, a conclusão a 

que cheguei foi que as três pessoas entrevistadas tiveram uma história que os levou 

a se reconhecerem como ativistas, lutando pela causa intersexo. São três pessoas 

que se consideram brancas e que possuíram acesso à bens culturais. Alex e Alisson, 

por exemplo apesar das dificuldades vivenciadas, tiveram oportunidades que a 

maioria do povo brasileiro não possui. Alex está em um programa de doutorado e 

Alisson em um programa de mestrado. Sacha, apesar de não ter tido essa 

oportunidade em frequentar uma universidade, contou com um acesso a um meio 

muito restrito, o do entretenimento da indústria cultural. Sacha, em sua página no 
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facebook, posta fotos com diversas celebridades da música popular e do universo talk 

show. 

Em nem um momento cogitei dirigir-me a hospitais, tendo como finalidade 

entrevistar pessoas intersexuais ou familiares nesse âmbito clínico, mesmo porque 

não considero a intersexualidade um caso de saúde. Então, resolvi acessar minha 

rede de amigos, familiares e colegas de trabalho, buscando ajuda no sentido de 

ampliar meu campo para além das pessoas da classe média brasileira branca. Tive 

um retorno que me levou de volta ao Estado do Pará, do qual sou natural e onde 

exerço a docência. Nessa rede de relacionamento três pessoas intersexuais surgiram 

como prováveis informantes da minha pesquisa. 

Em Belém, através de meus contatos da Universidade Federal do Pará, fui 

apresentado a um sociólogo. Iniciamos uma conversação via facebook. O mesmo 

disse-me que estava decepcionado com a causa intersexo, tendo muita decepção 

com a militância, inclusive estava retirando-se do movimento. Que estava cansado de 

ser entrevistado e que decidira focar apenas na militância política partidária. Em sua 

fala percebi certas críticas à ciência de gêneros, sobretudo quando relembrou sua luta 

contra a ditadura militar instalada no Brasil na década de 1960. Mel, como resolvi 

chamá-lo, revelou ser marxista e que concebia a luta em termos de luta de classes. 

Essa era sua perspectiva única de luta. Desejou-me boa sorte e encerramos ali nossa 

conversa. Obviamente continuamos nossa amizade via facebook. Acredito que, talvez 

um dia, possamos conversar e ele possa explicar porque redirecionou seu ativismo 

da intersexualidade à política e porque a situação entre as duas militâncias era 

percebida como impermeável. 

Uma outra rede, desta vez familiar, levou-me á cidade de Bujaru, na região do 

Baixo-Tocantins. Nesta cidade, descobri que a pessoa que eu procurava, um rapaz 

de 19 anos, havia mudado-se com seus familiares, pai, mãe e mais um irmão, para a 

zona rural. Consegui o contato de celular de Noah. Liguei várias vezes, mas o telefone 

do receptor não dava sinal. Noah morava em um sítio na divisa dos municípios de 

Bujaru e Concordia do Pará, em uma área de difícil acesso automobilístico. Aluguei 

uma moto e resolvi encarar a estrada de terra, buscando encontrar Noah. No caminho 

passei por um vilarejo onde um animado torneio de futebol acontecia, reunindo 

moradores de ambos municípios. Um pouco mais á frente encontrei a casa de Noah. 

Era domingo, mas o rapaz estava na lavoura com o pai. Apenas a mãe estava na 
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residência. Em sua simplicidade, contou-me um pouco da história do filho, das 

dificuldades que a família encontrara. Por um tempo conversamos, mas não quis ser 

invasivo. Me despedi e voltei a Belém, sem encontrar o jovem Noah. 

Atraves de um amigo, um novo contato surgiu e direcionava-me à cidade de 

Barcarena, também na região do Baixo-Tocantins, pelos arredores de Belém. 

Chegando em Barcarena, tudo que eu tinha era um endereço de uma estância de 

madeira onde residia Adriel, um jovem que meu contato conhecia e que nascera com 

características intersexuais. Dirigi-me até lá e confesso que o contato com os 

familiares foi difícil. O bairro em que a família morava era de baixa condição sócio-

economica. Apresentei-me como professor, expliquei minha pesquisa, mas sem 

resultado. As histórias que me contaram sobre a família de Adriel eram marcadas por 

tragédias. A mãe falecera quando seus filhos e filhas eram ainda crianças pequenas. 

Dois de seus irmãos haviam morrido em lutas de grupos rivais de narcotráfico. Apenas 

o pai e a irmã de Adriel conversaram comigo. O pai desconversou, retirando logo em 

seguida. A irmã disse-me que “tudo que falam de meu irmão é mentira”. Agradeci a 

atenção e voltei a Belém, refletindo como a exclusão social endurece as pessoas, 

mantendo-as em ciclos de violência e de labuta extrema. A intersexualidade ali, 

naquelas condições sociais, continuava a ser algo a ser escondido, protegido, 

silenciado. Pensando nos casos de Noah e Adriel, pensava como o estigma de uma 

sexualidade fora do padrão heteronormativo significa um golpe em uma família 

marcada por falta de acesso à uma educação pública de qualidade, falta de 

perspectiva de trabalho, exposição social à toda gama de violência. A condição 

intersexo podendo ser mais uma baixa no status social de um indivíduo ou de uma 

família. 
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CONCLUSÃO 

“A arte imita mais a vida do que a vida imita a arte”. 

 (Oscar Wilde). 

 

Umberto Eco, com propriedade, reconhece que a estética não reside apenas 

no estudo do belo. Seu oposto, a feiura, é também objeto estético, mesmo quando 

está em cena a beleza. Ou seja, o mundo da arte não é um puro reinado do belo e 

mesmo o ideal de beleza da Renascença não seguiu fielmente a cartilha greco-

romana, pois na antiguidade clássica172 as estátuas eram intensamente coloridas e 

bem distantes da palidez marmórea das figuras esculpidas por Michelangelo. 

Obviamente Michelangelo foi genial em conceber suas esculturas extraindo delas todo 

um jogo sutil de luz e sombras. Mas assim mesmo sua obra escultórica é racional, 

preto no branco, ou vice-versa. Essa questão faz-me lembrar de minha graduação em 

artes, quando, nas aulas de história da arte, aprendia-se que o desenho era racional 

e o colorido era emocional e passional. Aqui encontrarei metáfora para concluir esta 

tese. 

O desenho representa uma figuração de dois elementos, um lápis e uma tela. 

Nesse sentido, reproduzem um binômio que pode ser compreendido com a 

heteronormatividade do casamento monogâmico. Quanto mais complexo o desenho, 

estabelecendo chiaroscuro, mais a heterossexualidade escapa da monogamia, em 

um jogo de representações no que se revela aparente e no que sucumbe à sombra.  

O desenho também é guardião de uma suposta racionalidade. Assim também 

a monogamia, durante séculos, do cristianismo ao industrialismo, foi a segurança que 

o sistema patriarcal encontrou para replicar-se, independente dos modos de produção 

e de sistemas religiosos. O desenho que hesita, é amassado e descartado. Uma obra-

prima de arte não admite subterfúgios. Sua função é ritualizar constantemente o 

mundo. 

Sobre a arte do desenho reside à adjetivação clássica. O que permite inferir 

que toda arte clássica funda as diferenças entre as classes, naturalizando-as. Seu 

                                                           
172 O termo clássico deve-se à presença de classes sociais em Atenas: Eupátridas - aristocracia 
proprietária de latifúndios, Georgóis - pequenos proprietários agrícolas, Thetas – camada social 
marginalizada composta por servos, Thecnay - thetas que se dedicavam ao artesanato e Demiurgos - 
comerciantes e artesãos. Fonte: www.supletivo.com.br. Metecos eram estrangeiros que viviam em 
Atenas. 
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oposto, é complexo, é multiplo. Assim a arte primitiva é envolvida por um amálgama 

de barbárie. Um lodo desprezível do qual a civilidade constantemente busca escapar. 

A arte barroca, com sua monumentalidade é a própria pluralidade humana a desafiar 

à lógica do sistema teológico fundante deste mundo. E não é por acaso que o barroco 

surge no século XVII, no auge do colonialismo europeu. O barroco assombrava em 

contradições o mundo orquestrado da razão. Por isso mesmo, o neoclassicismo 

refunda o mundo burguês. Todavia o barroquismo reaparece como romantismo, uma 

denúncia patológica do Iluminismo. A poesia “Dover Beach” de Matthew Arnold 

(1822/1888), em sua última estrofe apresenta a contradição desse mundo: 

“Ah, love, let us be true  

To one another! For the world, which seems  

To lie before us like a land of dreams,  

So various, so beautiful, so new,  

Hath really neither joy, nor love, nor light,  

Nor certitude, nor peace, nor help for pain;  

And we are here as on a darkling plain  

Swept with confused alarms of struggle and flight,  

Where ignorant armies clash by night”. 

Sabe-se que a arte grega era intensamente colorida. Mas essa sua aparência 

tornou-se objeto de museu, ao contrário das regras matemáticas de composição. O 

patriarcado grego e sua concepção de família é marcado pela auteridade. Uma alta 

carga de violência foi erguida em torno dessa ideia. E a sociedade brasileira atual 

apresenta-se firmemente incluída nesse jogo pós-colonizador europeu. Varre-se para 

debaixo do tapete o pluralismo popular da cultura brasileira.  

A questão da ‘justa proporção’ é um tema muito caro à arte grega clássica e a 

todo sistema social, sendo que há uma dialética ativa entre uma e outro. A simetria 

que salta aos olhos quanto comtempla-se a arte clássica é relativa à posição simétrica 

que os cidadãos atenienses ocupavam no plano político. Todavia, tanto em um caso 

quanto no outro, a equação não é aritmeticamente exata. O Parthenon173, mais 

                                                           
173 O nome Parthenon se originou da palavra grega "παρθενών", que significa literalmente ‘quarto de 
mulher solteira’ em uma casa. No caso do Parthenon parecia referir-se, inicialmente, a somente uma 
das salas em particular no templo, onde residia a escultura da deusa casta Atenas. παρθενών, Henry 
George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon, on Perseus Digital Library. In: 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.04.0058. Acessado em 23 
de março de 2017. 
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importante templo da acrópole ateniense, estabelece uma ilusão ótica174, pois as duas 

colunas centrais do frontispício são menores que as demais colunas laterais. Na 

atualidade quando tomamos a palavra ‘democracia’ como sinônimo de igualdade 

social obtida pela representatividade política do voto, não se atina a quanto a 

democracia ateniense era excludente com relação às mulheres e aos estrangeiros e 

nada de democrático existe na servidão.   

Na Grécia antiga o ideal de perfeição estabelecia-se no termo kallokagathia, 

uma conjunção de kallos, (o belo), com agathós (o bom, valoroso, positivo). Eco (2012) 

estabelece uma correspondência entre a kallokagathia grega e a noção anglo-

saxônica de aristocracia na palavra inglesa gentleman, estabelecendo assim uma 

linhagem entre os cidadãos ateniense e britânico. Assim, do helenismo à 

modernidade, o centro do poder é o homem, talvez por isso sua respeitabilidade está 

em sua silhueta de terno e gravata. Obviamente que essa centralidade pressupõe a 

gravitação de uma pluralidade de seres, sendo que alguns perdem-se em faixas onde 

a luminosidade da razão é engolida pela escuridão. O político, em seu smoking, é um 

impostor. 

Todavia, seguindo o raciocínio de Eco, a beleza e justa proporção nem sempre 

foi garantia de elevada virtude. É, por exemplo, o caso da luminosa Helena, a infiel 

esposa de Menelau. Helena em tudo simboliza as deusas do Olimpo e por isso 

colocaram o mundo em perdição em uma rede de vaidade, intriga e violência. 

Novamente as mulheres foram culpadas, tal como Eva, a perdição do mundo. A 

sexualidade nem sempre reconhece arreios e o fruto proibido poderá sempre parecer 

mais delicioso. 

Umberto Eco dedicou dois livros a essa questão essencial à estética, “A história 

da beleza” e “A história da feiura”175, ambos publicados no Brasil em 2012. É no 

                                                           
174 A Grande Pirâmide de Quéops no Egito apresenta, na realidade oito lados e não quatro, como se 
supõe. A arte, no caso específico das artes visuais tradicionais ou não, estabelecem um jogo de ilusão. 
Historiadores e historiadoras de arte como Ernest Gombrich (2000), Fayga Ostrower (1991) e Rudolf 
Arnheim (1989), dedicaram amplos estudos a refletir sobre o caráter ilusório da arte. Ostrower (1991) 
afirma que toda arte é uma deformação, pois por mais naturalista que seja a representação de uma 
folha, é apenas uma representação. Talvez ai resida a crítica de Platão à arte, especialmente à pintura, 
considerando necessário o exílio de pintores em uma sociedade verdadeiramente equânime. O poeta 
Fernando Pessoa escreveu: “O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é 
dor a dor que deveras sente”. Oscar Wilde afirmou: “Toda a arte é completamente inútil”. Pablo Picasso 
por sua vez disse: “A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade” e, finalmente Friedrich 
Nietzsche: “Temos a Arte para que a verdade não nos destrua”. 
175 Na introdução de “A história da feiura”, Eco cita a surpresa do editor que, após ler o livro, afirmou 
“como é bela a feiura!” (2012). 
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segundo volume que Eco cita o andrógino, particularmente no capítulo denominado 

“O feio no mundo clássico”. O autor apresenta um panorama da estética grega, 

evidenciando quanto à mesma é povoada por górgonas, sátiros e quimeras. Alude a 

questão do feio moral enquanto monstruosidade hibrida que confunde e embaraça a 

lógica de perfeição e funcionalidade.  

 A narração de Aristófanes sobre o andrógino nos permite inferir que em tempos 

longínquos, pessoas com genitália intersexo faziam parte da paisagem geral e que só 

foram sentenciadas à morte, ao silenciamento e ao isolamento, por não se adequarem 

à lógica da magia heterossexual da procriação humana. Analisando o discurso do 

comediante no Banquete, percebe-se como o mito do andrógino refere-se a variações 

morfológicas humanas típicas das crianças siamesas. Todavia o mito generalizou-se 

a toda uma série de variações genitais. Talvez por esse limite linguístico da narrativa 

platônica, Ovídio em “As Metamorfoses” reformule a questão da ambiguidade genital 

em um único corpo, mesmo que este surja a partir da fusão de dois outros seres, como 

é o caso de Hermafrodito, filho de Hermes e Afrodite, a quem a ninfa Salmacis tão 

apaixonada e intensamente agarrou-se. 

 Andróginos e hermafroditas, portanto são concebidos desde a antiguidade 

como quimeras, monstros que, por borrarem o lócus estabelecido da supremacia do 

homem e da submissão da mulher - e suas correspondências entre o público e o 

privado - deveriam ser sacrificados. Essa noção não é muito distante de algumas 

comunidades autóctones brasileiras176, que abandonam crianças que não se 

encaixam naquilo considerado normalidade dos corpos, sendo, portanto, 

consideradas inaptas ao desempenho social atribuído aos espécimes ‘saudáveis’. 

 O poder do andrógino narrado no Banquete indica como estes seres ‘ambíguos’ 

se impunham às duas outras espécies humanas, “em força e robustez”, ameaçando 

a harmonia entre terra e céu, pois seu “orgulho imenso” os faria escalarem o Olimpo, 

“tanto que ofenderam os deuses”. A narrativa platônica permite também inferir que, 

em algum momento imemorial os andróginos estavam imbuídos de poder religioso e 

social.  

                                                           
176 https://paulomarquesjp.jusbrasil.com.br/noticias/159371930/tradicao-indigena-faz-pais-tirarem-a-
vida-de-criancas-com-deficiencia-fisical. 
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É sempre necessário lembrar que a história nem sempre é neutra. Há objetos 

arqueológicos que são privados ao conhecimento humano estabelecido, revestidos 

por sigilo, adaptados a crenças socialmente aceitas ou sumariamente destruídos.  

Nas leituras realizadas para construção desta tese, por várias vezes o tabu do 

incesto e o mito de Édipo aparecem. A palavra Édipo significa literalmente torto. Édipo 

possui os pés tortos, seu caminhar não é linear e, portanto, não lógico. Esse parece 

ser o caso imposto às crianças intersexuais. Elas precisam andar na linha, enquadrar-

se no binarismo.  

A arte projeta em imagens os contextos de cada época, imprimindo exemplos 

a serem seguidos ou que orientem os rumos da civilização, através de “performances” 

como afirmou Judith Butler (1995) ou “arte cênica corpórea” como referiu Thomas 

Laqueur (2001). O aforisma de Hipócrates “Longa é a arte e breve é a vida” expressa 

que a longevidade de determinadas formas de arte deve-se a crenças socialmente 

estabelecidas, uma lei cujo centro irradiador é o patriarcado. Em torno dessa Lei, 

mulheres, LGBTQIA+ e negros são estrangeiros e, portanto, depedendo das graças 

do senhor legitimado, podem ou não adentrar o salão de festas, participando do 

banquete. 

Nesse sentido qualquer ameaça mais contundente ao sistema patriarcal pode 

descompassar a valsa. Por isso a Lei lá estará, vigiando e punindo, como lembrou 

Michel Foucault (1983). A lei é masculina e quem quiser um pedaço do bolo, precisa 

ousar desafiar o sistema, avançando sobre o mesmo. A história prova que muitas 

cabeças rolaram, literalmente, por ameaçar contundentemente o primado masculino. 

O cancelamento da mostra “Queermuseu” em Porto Alegre, na primeira 

semana de setembro de 2017, demonstra a movimentação de setores conservadores 

e religiosos da sociedade brasileira no abrupto fechamento da exposição. A amostra, 

que possuía 263 obras, pretendia refletir sobre temas ligados à história da sexualidade 

de modo geral e ao universo LGBTQI+ de modo particular. A atitude revela como a 

intolerância religiosa tem a arte como um de seus alvos principais. Essa atitude em 

muito assemelha-se na atitude do talibã e de setores da religião islã quando 

resolveram destruir estátuas de Buda no Afeganistão ou quando, em meados do 

século XVIII, o Papa Clemente XXIII ordenou a aplicação de folhas de parreira e véus 

em todo o acervo de nus do Vaticano. Na arte, a censura não resulta apenas de fatores 

religiosos, mas se move a partir de uma moralidade instaurada pelas religiões. Como 
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pensar na rejeição da “Olímpia” de Eduard Manet se a mesma não perturbasse uma 

normalidade estabelecida, atingido em cheio os critérios de beleza tidos como 

universalmente aceitos. 

Performance, encenação, estilística da existência. Esses são termos utilizados 

por Judith Butler, Thomas Laqueur e Michel Foucault ao considerarem o gênero e o 

sexo como categorias representadas socialmente e que remetem ao desempenho civil 

como algo pontuado por um sistema linguístico dualístico. Assim noções de 

sacralidade e sobriedade por uma lado e profanação e exagero acompanham tanto 

as noções de arte e de comportamento. Não é atoa que na pesquisa de Natividade e 

Oliveira e de Machado e Piccolo, é a presença do homossexual feminilizado ou 

masculinizado que faz o coro das igrejas desafinar.  

Durante o doutoramento, da maratona de disciplinas à pesquisa de campo, uma 

das palavras que mais me vem à mente, guardando uma intima relação com os termos 

citados acima, é estereótipo. E no caso das religiões há toda uma série de estereótipos 

que determinam o funcionamento da sociedade estabelecida como tal. Ou seja, há 

tanto um estereotipo das pessoas crentes, as quais uma série de comportamentos 

são fixados, como também há marcações características e espaciais de grupos 

desviantes da norma.  

Todavia a necessidade em comungar com o imponderável e estabelecer 

vínculos de pertencimento em torno dessa necessidade não é prerrogativa de 

determinados grupos sociais em detrimento de outros. Feministas e LGBTQIA+ têm 

buscado estabelecer um diálogo, requerendo participar do processo democrático, não 

apenas como eleitorado, mas na constituição da sociedade e em todas as esferas 

possíveis de empoderamento.  

Pessoas intersexuais acordaram para essa necessidade e arregimentam forças 

que catalisem nessa direção. Muito tem contribuído para isso tanto a produção 

acadêmica sobre a intersexualidade quanto a ocupação de intersexuais nas 

academias. 

A grande luta de pessoas intersexo é a cessação de cirurgias corretivas em 

crianças designadas com genitália ambígua, quando não há risco de morte. Talvez 

por isso a religião não tenha ainda assumido um lugar destacado na luta 

emancipatória intersexo, pois as bandeiras mais urgentes do ativismo são relativas ao 

direito de sua subjetividade e sobre seu corpo.  
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Então essa pesquisa apenas conclui que a tomada de pertencimento religioso 

e a necessária ocupação desse espaço deverá ocorrer quando a população intersexo 

sentir-se reconhecida em seu direito humano, sobretudo na esfera pública, pela 

interrupção imediata de cirurgias de ‘correção genital” em crianças intersexuais. 
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